
חלונות עם זכוכית חכמה חוסכת אנרגיה
ומגינה מפני החום

Lifeglass





  Pilkington ’אודות חב

אחת  מספר  זכוכית  יצרנית  חברה   Pilkington
חברה   .1826 בשנת  בבריטניה  הוקמה  בעולם, 
המובילות  החברות  כאחת  בעולם  מוכרת  היא 
תהליך  מהמצאת  החל  טכנולוגי,  פיתוח  בתחום 
בעולם  המהפכה  את  הביא  שטוחה  זכוכית  ייצור 
מר  התהליך  ההמצאת  על  הזכוכית.  בתעשיית 
אלויז פילקינגטון המהנדס האנגלי ומייסד החברה 

קיבל ממלכת אנגליה תואר אביר ו - "סר".

לחב’ Pilkington ישנם 39 מפעלים ברחבי עולם, 
כולל המפעל הכי גדול וחדשני ברוסיה המייצא את 
 2016 בשנת  עולם.  מדינות  ל-41  שלו  התוצרת 
 – Lifeglass® החלה לייצר מותג Pilkington  ’חב
זכוכית עם ציפוי LOW E  המיועד לחלונות בדירות 

בענף הדיור הצרכני.
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Lifeglass®

זכוכית  למותג  מעניקה   Double Silver טכנולוגיית 
למנוע  מיוחדת  סגולה  בעלת  מיחדות  תכונות   Lifeglass®

מעבר חום, הגנה מפני קרני השמש יחד עם מעבר אור.

חדשנית  בטכנולוגיה  מיוצרת   Lifeglass® מותגי  סדרת 
ציפוי  הזכוכית  על  לעשות  המאפשרת   Double Silver
דקיקות במיוחד בעובי של כמה  של שתי  שכבות כסף 

עשרות ננומטר.

זכוכית ®Lifeglass נושאת ציפוי כולל 15 שכבות 
דקות פי אלף יותר מדף נייר.

 Double כל זכוכית עם ציפי
Silver נושא מדבקה 

הולוגרפית מקורית להגנה 
מפני זיופים.

דף נייר בעובי 0.1 
מ"מ הנצפה מתחת 

למיקרוסקופ.



בווקום  נעשה  הציפוי  תהליך   Pilkington במפעל 
באמצאות מכשיר שמפעיל שטחים מגנטיים.

כתוצאה מהתהליך 
זה אטומים של מתכת 

נקלטים ומשתלבים בתוך 
הגביש של הזכוכית.
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of Lifeglass® סוגי

Lifeglass® Clear הוא המוצר הראשון והפותח את סדרת מותגים   
הגנה  עם  גבוהה  אור  מעבר  יכולת  את  משלב  הוא   Lifeglass®
ומעניק   לתוך חלל החדר, הגנה מקרני השמש  מפני מעבר חום 
חיסכון משמעותי בהוצאות על חשמל למיזוג. זכוכית בעלת גיוון 

צבע נטרלי הינה פתרון מיוחד במראה אסתטי לחלונות הבניין .



צבעונית של  זכוכיות  וכחול הם סדרת  ברונזה, כסף   Lifeglass®
המותג. סוגי זכוכית אלו מאופיינים בהעברת אור גבוהה ובעיבוד 

צבע ניטרלי כאשר הם נראים מבפנים החוצה.
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®Lifeglass חלונות עם זכוכית חכמה 

Lifeglass® 3 שומר טמפרטורה נוחה ולא חמה בחדר בקיץ,  
ויחד עם זאת מאפשר  שומר על החום בתוך החדר בחורף, 
למקסימום אור להאיר את חלל הבית לעשות אותו יותר נעים 
יחד  ולתאורה.  ומיזוג  החשמל  בהוצאות  לחסוך  וכמובן  ונוח 

עם  זאת הזכוכית נשארת במחיר נגיש לכל כיס.

Lifeglass® 3 - הסטנדרט החדש של החלון

+ מגן מפני החום בקיץ,
+ שומר על טמפרטורה נוחה בחורף,
+ עושה את החלל הבית מואר יותר,

+ מפחית באופן משמעותי את הוצאות על חשמל ביתי למיזוג ולתאורה

Lifeglass

®Lifeglass - איכות חיים גבוהה 
בחדר שלך בכל מזג אוויר  

בידודית 60 מ"מ

יחידת בידודית משולשת 
IG - 32 מ"מ 



®Lifeglass - איכות חיים גבוה 
בחדר שלך בכל מזג אוויר

מוגברות  חכמות  תכונות  בעלת  זכוכית   Lifeglass® 4
ומשופרות בהשוואה עם  

יותר מואר,  Lifeglass® 3 מאפשר להשיג חלל החדר עוד 
מותג  לכך  בנוסף  טוב.  יותר   .25% ב-  טמפרטורה  ושומר 
קרני  של   85% מ-   הבית  תכולת  על  מגן   Lifeglass® 4
השמש  המזיקות, שומר את החפצים מפני דהייה ושינוי 

צבע. 

Lifeglass® 4 - החלון הטוב ביותר לנחיותך.

+ מגן מפני החום בקיץ,
+ שומר על טמפרטורה נוחה בחורף,
+ עושה את החלל הבית מואר יותר,

+ מפחית באופן משמעותי את הוצאות החשמל הביתי למיזוג ולתאורה.
+ מגן מפני קרינת שמש מזיקות.

+ מגן על בגדים ורהיטים מפני שינוי צבע.

Lifeglass

זכוכית בידודית  
70 מ"מ

זכוכית חכמה שומרת 
מפני העברת חום - 

Optitherm S3

יחידה בידודית 
IG - 32 40- משולשת

מ"מ
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®Lifeglass - איכות חיים 
גבוה בחדר שלך בכל מזג 

אוויר  

מסגרת מפלסטיק לבידוד 
מבודד תרמי

Lifeglass® 5 מסגרת מפלסטיק לבידוד תרמי לא מעלה 
אדים ולא מעביר חום.

זהו הפתרון הטכני שמאפשר לשמור על רמת דרישות של 
.European Passive House standard התקן האירופי

Lifeglass® 5 - החלון האידאלי שלך.

+ מגן מפני החום בקיץ,
+ שומר על טמפרטורה נוחה בחורף,

+ עושה את חלל הבית מואר יותר,
+ מפחית באופן משמעותי את הוצאות החשמל הביתי למיזוג ולתאורה.

+ מגן מפני קרינת שמש מזיקות.
+ מגן על בגדים ורהיטים מפני שינוי צבע.

+ לא מעלה אדים ולא מעביר חום.

Lifeglass

זכוכית בידודית  
70 מ"מ

זכוכית חכמה שומרת 
מפני העברת חום - 

Optitherm S3

יחידה בידודית 
משולשת -40 32 

- IG מ"מ 
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This is to inform that Pilkington Glass LLC, as a producer of float glass and 
glass with LowE and high selective coatings, is responsible for the quality of the 
produced glass only.

Pilkington Glass LLC does not process glass and does not produce IG units and 
therefore is not responsible for the quality and performance of any fabricated 
products, such as IG units and windows.

All performance calculations are for assessment purposes only, and intended to 
give approximate values of products of further processing.

All performance values of real products are to be calculated by licensed specialists. 
This document does not constitute a public offer or agreement intention.

This document does not constitute an advertising message.
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LLC «Pilkington Glass»

1 Stekolnaya Street, Zhukovo Village, 
Ramensky District, Moscow Region, 
Russia, 140125

T +7 (495) 369-95-00
F +7 (495) 369-95-01

www.firstinglass.ru


