
PERFORMANT PROTECTION

Rozwiązania ze szkła o wysokim stopniu ochrony, które  
optymalizują dobre samopoczucie, zdolności przyswajania wiedzy  
i poczucie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

PRZEWODNIK 
PLACÓWKI  
OŚWIATOWE



KOMFORT  
DLA 
WSZYSTKICH
Czy wiesz, że blisko 90% naszego 
 czasu spędzamy w pomieszczeniach?

Z tego względu budynki, w których mieszkamy, pracujemy, bawimy 
się, poddajemy leczeniu, mogą w znacznym stopniu oddziaływać na 
nasze zdrowie i poczucie komfortu.

Dlatego jest niezwykle ważne, aby obiekty mieszkalne, przemysłowe, 
handlowe itd., w których spędzamy każdy dzień, mogły oferować 
pełny komfort konieczny dla dobrego samopoczucia każdego z ich 
użytkowników.

Dzięki trwającemu od ponad 35 lat rozwojowi działalności, udzielaniu 
porad oraz pomocy technicznej naszym klientom, nauczyliśmy się 
rozpoznawać i rozumieć potrzeby i oczekiwania właściwe dla 
każdego z użytkowników budynków zabezpieczanych przez nas. 
Stąd nasze rozwiązania są w pełni elastyczne i dopasowują się do 
potrzeb. 
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Sprzyjanie uczeniu się poprzez 

zapewnienie dobrego samopoczucia i 

bezpieczeństwa dla wszystkich 

Szkoły podstawowe, gimnazja, licea, uniwersytety 
itd., we wszystkich tych budynkach znajdują się 
miejsca przejściowego pobytu stawiające liczne 
wyzwania przed spędzającymi w nich każdy dzień 
uczniami, studentami, kadrą dydaktyczną i osobami 
odpowiedzialnymi za konserwację i utrzymanie 
powierzchni. Nasze rozwiązania zostały dostosowane 
do potrzeb odczuwanych w danym pomieszczeniu i 
w ten sposób aktywnie przyczyniają się do:

•  zapewnienia dobrego samopoczucia każdego 
użytkownika

•  znacznego zwiększenia zdolności uczenia się i 
wydajności pracy

•  zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 
użytkownikom

Poznaj rozwiązania Vetrotech  
odpowiadające na te potrzeby.

Ochrona przeciwpożarowa i odporność na 
włamanie z systemem zapobiegającym panice

Ochrona przeciwpożarowa stykających 
się pod kątem szyb z sitodrukiem 

Ochrona przeciwpożarowa 
przezroczysta z powłoką 
antypoślizgową 

Ochrona przeciwpożarowa (przeszklony dach)

Ochrona 
przeciwpożarowa 

Ochrona przeciwpożarowa 
stykających się krawędziami 
wielkopowierzchniowych prze-
szkleń z powłoką laminowaną

Odporność na włamanie 
w ścianach osłonowych 

Ochrona przeciwpożarowa, 
która zapobiega rozprzestrze-
nianiu się ognia na wyższe 
kondygnacje (C+D)

Ochrona przeciwpożarowa 
szkło kolorowe

Ochrona przeciwpożarowa z 
nadrukiem fotograficznym

Odporność na włamanie 
oraz na uderzenia piłką

Ochrona przeciwpożarowa, szyby 
z wbudowanymi żaluzjami

Ochrona przeciwpożarowa i ochrona 
antywłamaniowa ze zintegrowanym 
alarmem

Ochrona przeciwpożarowa z 
regulacją stopnia zaciemnienia 
i możliwością projekcji wideo

4 5



DOBRE SAMOPOCZUCIE 
DLA WSZYSTKICH
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Brak odpowiedniego natężenia 
oświetlenia może odpowiadać za 
1/3 przypadków zaburzeń uwagi i 
nadpobudliwości (ADHD) u dzieci  
oraz do 57 % przypadków u dorosłych. 4

1/3

Rozwiązania ze szkła ochronnego dla dobrego 
samopoczucia każdego użytkownika

Rozwiązania Vetrotech

ŚWIATŁO I PRZEJRZYSTOŚĆ

Montaż wielkopowierzchniowych przeszkleń w 
budynkach szkolnych, gimnazjalnych i 
uniwersyteckich pozwala tworzyć przestrzenie 
otwarte na naturę i roślinność oraz skąpane w 
naturalnym świetle. Liczne badania wykazały 
korzyści dla zdrowia 1:

•  Ma to korzystny wpływ na rozwój fizjologiczny 
dzieci, wzrok, system odpornościowy itp.2

•  Zachęca do aktywności fizycznej 3, co staje  
się kwestią kluczową, aby oderwać dzieci i 
nastolatków od monitorów. 

•  Zwiększa zdolności adaptacyjne, witalność, 
kreatywność i wpływa korzystnie na nastrój. 
Uczniowie i studenci czują się lepiej w budynku, 
zaś nauczyciele są bardziej dynamiczni i łatwiej 
przykuwają uwagę swoich podopiecznych.

•  Zmniejsza stres i spowalnia rytm serca.

W celu uzyskania maksymalnej widoczności na 
otoczenie, oferujemy rozwiązania wielkopo-
wierzchniowych przeszkleń ochronnych 
CONTRAFLAM MEGA oraz rozwiązania z szyb 
"stykających się krawędziami" CONTRAFLAM 
STRUCTURE, bez słupków pośrednich. 

Nasze rozwiązania ogniochronne mogą być 
łączone z fasadową warstwą samoczyszczącą,  
aby zachować jak najdłużej czystość szyb (rozwią-
zanie SGG BIOCLEAN). 

Dzięki wysokim parametrom rozwiązań 
PLANITHERM / PLANISTAR SUN/ COOL-LITE w 
zakresie izolacji termicznej i kontroli nasłonecz-
nienia, można łatwiej zapanować nad dużymi 
zmianami temperatury, utrzymując w ten sposób 
dobre samopoczucie użytkowników.

W celu optymalizacji poczucia komfortu i spokoju 
kadry dydaktycznej i uczniów, dysponujemy 
również rozwiązaniami w zakresie przeszkleń 
ochronnych do sal lekcyjnych, biur i przestrzeni 
zbiorowych, które posiadają wzmocnioną izolację 
akustyczną – STADIP SILENCE.

Ponadto, widok otoczenia sprzyja zmniejszeniu 
poczucia zamknięcia. Aby miejsca stałego i chwi-
lowego pobytu w placówkach oświatowych stały 
się cieplejsze i bardziej przyjazne, proponujemy 
rozwiązania ochronne "designerskie", z motywami, 
kolorem, obrazkami i nadrukami sitowymi itp., 
które wpływają na bardziej pozytywny odbiór, 
otoczenia przez jego użytkowników i stymulują 
kreatywność uczniów oraz kadry nauczycielskiej. 
Są to rozwiązania: MASTERGLASS, SGG 
DECORGLASS, STADIP COLOR, SERALIT, PICTUREit, 
PARSOL.

Naturalne światło reguluje również rytm dobowy, 
niezbędny w celu zachowania równowagi, który w 
szczególności wpływa pozytywnie na jakość snu. 
Nauczyciele i uczniowie są bardziej wypoczęci na 
zajęciach, co sprzyja ich koncentracji.

Dostęp do światła i widoczność otoczenia 
zewnętrznego to nie jedyne elementy, które 
wpływają pozytywnie na dobre samopoczucie  
w budynkach szkolnych. Sale powinny także 
posiadać dobrą izolację termiczną i akustyczną 
oraz mieć dostęp do świeżego powietrza. 
Odpowiednio dobrane szyby mogą znacznie 
zwiększyć komfort i dobre samopoczucie 
użytkowników dzięki swoim właściwościom 
termicznym, akustycznym, współczynnikowi 
odbicia lub przepuszczalności światła.

Ponadto, silna tendencja "powrotu do natury" 
widoczna w architekturze wpływa na 
promowanie zastosowania elementów, które  
na różne sposoby odwołują się do natury i 
bioróżnorodności w budynkach, aby zapewnić 
dobre samopoczucie ich użytkownikom. Montaż 
wielkopowierzchniowych przeszkleń w budynkach 
szkolnych idealnie wpisuje się w tę tendencję, 
tworząc więzi pomiędzy uczniami, nauczycielami  
i naturą.

Ze względu na to, że nasze produkty 
są wykonane ze szkła, ułatwiają one  
konserwację pomieszczeń. Są 
odporne na silne środki czyszczące i 
minimalizują problemy związane z 
usuwaniem graffiti z przegród i drzwi.

© Olaf Rohl /EPFL, Lozanna, Szwajcaria/ Architekt: Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA 

 1. Keep, P. & others (1980). ‘Windows in the intensive therapy unit’. Anaesthesia. Beute, F. (2014). ‘Powered by nature : the psychological benefits of natural views and daylight’. 
2.  Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. Liberman, J. (1991). ‘Light : Medicine of the Future’. Hathaway, W.E. & others (1992). 

‘A Study into the Effects of Light on Children of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. 

3.   Aggio, D. & others (2015). ‘Association of Light Exposure on Physical Activity and Sedentary Time in Young People’.
4. Riou-Milliot, S. & Sender, E. (2015). ‘7 bienfaits de la lumière du soleil’.
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MAKSYMALIZACJA 
 ZDOLNOŚCI UCZENIA SIĘ
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Taki wzrost wyników z matematyki i  
 logiki obserwuje się w salach lekcyjnych  
z  większymi oknami. (Maesano, 2015)

15 %

Wyniki w nauce studentów wzrastają o 21%, 
gdy przebywają w sali z maksymalnym do-
pływem naturalnego światła. (HMG, 2001) 

21 %
Szkło, dzięki swej przejrzystości, pozwala na dopływ natural-
nego światła. To z kolei poprawia nie tylko samopoczucie 
uczniów, nauczycieli i personelu, ale także pozwala zwiększyć 
zdolność uczenia się i poprawić wyniki uczniów.

Udowodniono, że naturalne światło wspomaga koncentrację, 
stymuluje szybkość reakcji i witalność uczniów. Są przez to 
mniej zmęczeni, rozdrażnieni i zestresowani 5, a zatem lepiej 
przygotowani do zapamiętywania informacji i uczestnicze-
nia w zajęciach. Wzrasta ich zdolność uczenia się, czego 
dowodem są wyniki testów 6.

W celu zapewnienia optymalnego dopływu 
naturalnego światła, oferujemy wielkopowierzch-
niowe systemy przeszkleń ogniochronnych 
CONTRAFLAM STRUCTURE MEGA (aż do 4,6 m 
wysokości) bez słupka pośredniego. 

Aby zagwarantować optymalne środowisko pracy, 
czasami konieczna jest regulacja widoczności, 
dopływu światła naturalnego i ciepła. Dlatego 
oferujemy również rozwiązania VETROFLAM i 
CONTRAFLAM SCREEN, przeszklenia ochronne z 
wbudowanymi żaluzjami, które pozwalają 
uczniom skupić się na tym, co dzieje się w klasie. 

Nasze rozwiązania CONTRAFLAM PRIVA-LITE i 
CONTRAFLAM LITE PRIVA-LITE są idealne do 
powierzchni biurowych i klas: zapewniają odpo-
wiednią ochronę przeciwpożarową, oferując 
zarazem modułowy układ pomieszczeń. 
Nauczyciel ma tym samym możliwość zaciemnie-
nia części przegrody w dowolnej chwili. Dzięki 
zastosowaniu szkła PRIVA-LITE XL może ona 
wtedy zamienić się w nośnik do tylnej projekcji.

Przeszklenia ochronne do zwiększenia zdolności uczenia się

ŚWIATŁO - WPŁYW NA KONCENTRACJĘ  
I ZAPAMIĘTYWANIE

Rozwiązania Vetrotech

Poza tym, inne badania wykazały, że obecność naturalnego 
światła w salach wykładowych powoduje spadek absencji 
uczniów i profesorów 7, jak również poprawę ich stanu 
fizycznego i mentalnego 8.

Dlatego też, wybierając wielkopowierzchniowe przeszklenia 
jako rozwiązanie dla budynku, wykorzystuje się wszystkie 
możliwości pozwalające na stworzenie przestrzeni odpo-
wiedniej do nauczania, stymulującej zarówno uczniów, jak i 
nauczycieli.

© Olaf Rohl / Carnal Hall, Rolle, Szwajcaria/ Architekt: Bernard Tschumi Architects

6.  Heschong-Mahone Group (1999). ‘Daylight in Schools: An Investigation into the 14 Relationship between Daylighting and Human Performance. Detailed Report’. Heschong-Mahone Group (2001). ‘Re-Analysis Report: Daylight 
in Schools’. Maesano, C. & Annesi-Maesano, I. (2015). ‘Impact of Lighting on School Performance in European Classrooms’. Nicklas, M.H. & Bailey, G.B. (1997). ‘Daylighting in Schools, Energy Costs Reduced …Student Performance 
Improved’. Kim, T. & others (2014). ‘Daylight evaluation for educational facilities established in high-rise housing complexes in Daegu, South Korea’. Elzeyadi, I. (2002). ‘Designing for Indoor Comfort: A systemic model for 
assessing occupant comfort in sustainable office buildings’.

7.   Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’.
8.  Larson, C.T. & others (1965). ‘The effect of windowless classroom on elementary school children’. Hathaway, W.E., Hargreaves, J.A., Thompson, G.W. & Novitsky, D. (1998). ‘A Study into the Effects of Light on Children 

of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. 

5.  Ott, J.N. (1973). ‘Health and Light: The Effects of Natural and Artificial Light on Man and Other Living Things’. Ott, J.N. (1976). ‘Influence of fluorescent lights on hyperactivity and learning disabilities’. Boubekri, M. (2008). 
‘Daylighting, Architecture and Health: Building Design Strategies’. Hathaway, W.E. & others (1992). ‘A Study into the Effects of Light on Children of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. Liberman, J. (1991). 
‘Light: Medicine of the Future’. Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. Küller, R. & Lindsten, C. (1992). ‘Health and behavior of children in classrooms 
with and without windows’. Heschong, L., Wright, R. & Okura, S. (2002). ‘Daylighting Impacts on Human Performance in School’. Tikkanen, K. (1979). ‘Spectral eye fatigue in a school environment’. 
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GWARANCJA DOSKONAŁEGO 
ZABEZPIECZENIA WNĘTRZ 
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© Hennie Raaymakers / Het College, Weert, Holandia

Spośród ofiar agresji wobec 
pracowników oświaty publicznej 49% 
doświadczyło przemocy fizycznej.9

49%

Bezpieczeństwo odgrywa priorytetową rolę na terenie 
placówek edukacyjnych i musi zostać przemyślane jeszcze  
na etapie projektowania tych budynków. 

Najczęstsze zagrożenia, jakie nagminnie w nich występują, to:

•  Agresywne zachowania w stosunkach między uczniami lub 
wobec pracowników szkół.

•  Ryzyko pożaru (zapalniczki, zapałki itp.).

•  Akty wandalizmu (rzucanie przedmiotami, umyślne 
 stłuczenie szyb itp.). 

•  Kradzież z włamaniem (sale informatyczne, rzutniki, 
 pomoce naukowe itp.).

•  Wypadki związane z przepychaniem się.

Badania10 wykazały, że zakładanie i zwiększanie liczby 
systemów zabezpieczających prowadzą do wzrostu poczucia 
bezradności wobec ewentualnych zagrożeń. Wprowadzając 
rozwiązania ze szkła ochronnego, można zapewnić 
optymalne bezpieczeństwo w dyskretny sposób.

Widoczność pozwala bowiem stawić czoło lub przewidzieć 
niektóre z tych zagrożeń, umożliwiając monitorowanie, co 
odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu przypadkom agresji 
lub identyfikacji szkodliwych działań. Pozwala ona także 
skrócić czas interwencji ze strony świadków zdarzenia wobec 
osób zagrożonych.

Wszystkie rozwiązania Vetrotech są z hartowane-
go szkła, co sprawia, że są o wiele bardziej bez-
pieczne niż szkło zbrojone. W przypadku umyślne-
go stłuczenia lub przypadkowego uderzenia, 
rozwiązania te ze względu na wysoką jakość 
stosowanego w nich szkła hartowanego rozbijają 
się na drobne, nieostre kawałki.

W celu zapewnienia widoczności, a jednocześnie 
ochrony przed ryzykiem pożaru oferujemy szyby 
do zastosowań wszelkiego typu – systemy 
PYROSWISS, VETROFLAM i CONTRAFLAM – ograni-
czające przepływ płomieni, dymu i gorących 
gazów przez 120 minut.

Produkujemy również ogniochronne drzwi zapo-
biegające panice, aby w razie potrzeby ułatwić 
ewakuację z budynku.

Nasze rozwiązania ze szkła ochronnego są zapro-
jektowane specjalnie pod kątem wytrzymałości 
na uderzenia przez piłki lub przez ludzi w następ-
stwie ich stłoczenia, toteż są idealne do zastoso-
wania na przykład w przegrodach, drzwiach i 
oknach sal gimnastycznych lub w fasadach w 
pobliżu placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

Większa przejrzystość dla większego bezpieczeństwa
BEZPIECZEŃSTWO, NADZÓR I OCHRONA

Rozwiązania Vetrotech

W przypadku przegród i drzwi zarówno wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych, dla potrzeb wzmocnio-
nego bezpieczeństwa, oferujemy systemy przeszkleń 
poddane testom odporności na użycie najmoc-
niejszych przedmiotów i narzędzi, aby zapobiec 
stłuczeniom i próbom włamań. Są to rozwiązania 
VETROGARD i POLYGARD. Produkty należące do 
gamy VETROGARD I POLYGARD BULLET/BLAST są 
także odporne na strzały z broni palnej i na 
wybuchy.

I na koniec, rozwiązanie SECURIT ALARM zastoso-
wane przegrodach i drzwiach, udostępnia zinte-
growany alarm, który uruchamia się przy pierw-
szym uderzeniu w szybę i jest niezwykle użyteczny 
do zabezpieczenia na przykład sal komputerowych 
lub pracowni przedmiotów ścisłych.

Dla zapewnienia skuteczności 
działania naszych przeszkleń 
kluczowe znaczenie mają testy 
kompletnego systemu (ramy, 
szyby i warunki środowiskowe) 
przegród, drzwi i okien pokojo-
wych wykonywane przez 
uprawnioną organizację. Do 
większości aktów wandalizmu i 
włamań dochodzi bowiem z 
powodu usterek ram lub zam-
ków w oknach.

  9.  Guedj, H. & Beaumont, B. (2014). ‘Éducation nationale : des métiers exposés aux menaces et aux insultes’. 
10.  Boucher, I. (2006). ‘La sécurité et l’aménagement : l’impact du 11 septembre 2001’.
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Wybór: Oferujemy szeroki asortyment ochronnych rozwiązań 
ze szkła, spełniających kryteria wytrzymałości różnego rodzaju 
(ognioochronność, odporność na włamanie, siłę eksplozji i/lub 
kuloodporność).

 Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Wymagania 
pod względem estetyki, parametrów akustycznych, parame-
trów cieplnych, potrzeb zaciemnienia? Wszystkie rozwiązania 
ochronne są w stanie odpowiedzieć na jedną lub kilka potrzeb 
związanych z warunkami środowiskowymi. 

 Umiejętność słuchania: Niezależnie od tego, jaki jest projekt 
i wiążące się z nim trudności, nasze zespoły techniczne i 
handlowe dokładają starań, by zaoferować optymalnie dopa-
sowane rozwiązanie.  

 Doświadczenie: Kwestia dopasowania rozwiązań ochronnych 
do konkretnych potrzeb zmusza nasze zespoły do ciągłej 
kontroli i certyfikacji parametrów wytrzymałości, z jednocze-
snym zachowaniem zgodności z normami i wymogami dla 
różnych warunków środowiskowych i krajów.  

Wiarygodność: Vetrotech jest filią koncernu Saint-Gobain 
specjalizującą się w rozwiązaniach ze szkła od ponad 350 lat.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO 
OSÓB I MIENIA

Vetrotech to firma należąca do koncernu Saint-Gobain specjali-
zująca się w usługach doradztwa dotyczących rozwiązań ze 
szkła i dostarczaniu systemów przeszkleń ogniochronnych i 
zapewniających bezpieczeństwo osób i mienia.

Wszystkie szyby ochronne Vetrotech zostały przetestowane w 
konkretnych warunkach środowiskowych i rodzajach ram, ze 
stali, drewna lub aluminium. Protokół (PV) wydany przez 
uprawnione laboratorium testujące jest dokumentem potwier-
dzającym pozytywne wyniki testu wytrzymałości elementów 
przeszklonych (szkło, ramy i konkretne warunki środowiskowe), 
stanowiąc tym samym zezwolenie na sprzedaż.

ATUTY VETROTECH SAINT-GOBAIN

WIEDZA  
SPECJALISTYCZNA  
FIRMY VETROTECH

© Hennie Raaymakers / St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Holandia

© Maurice Vinken / Test Efectis Nederland B.V., Bleiswijk, Holandia
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ROZWIĄZANIA O NIESKOŃCZONEJ LICZBIE ZESTAWIEŃ       ZAPEWNIAJĄCE WSZYSTKIM DOBRE SAMOPOCZUCIE  
                              ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Czas odporności elementów przeszklonych  
na działanie płomieni mieści się w przedziale  
od 30 do 120 minut.

Od 30' do 120'

Asortyment szkła ogniochronnego Vetrotech pozwala uzyskać różne 
klasy bezpieczeństwa podane w normie EN 357, określone dla elemen-
tów przeszklonych zabezpieczających przed pożarem:

•  Klasa E, szczelność pożarowa ograniczająca przepływ płomieni, dymu i 
gorących gazów: PYROSWISS.

•  Klasa EW, szczelność ogniowa i ograniczanie promieniowania cieplne-
go: VETROFLAM, CONTRAFLAM LITE, CONTRAFLAM LITE STRUCTURE.

•  Klasa EI, szczelność ogniowa oraz izolacja cieplna: 
CONTRAFLAM, CONTRAFLAM MEGA i CONTRAFLAM STRUCTURE.

OCHRONA 
 PRZECIWPOŻAROWA
Pyroswiss, Vetroflam, Contraflam

OCHRONA OSÓB I MIENIA
Vetrogard, Polygard

Szyby zapewniające bezpieczeństwo osób i mienia z gamy VETROGARD 
i POLYGARD są sprzedawane wyłącznie pod warunkiem uzyskania 
pozytywnego wyniku testu kompletnego systemu (szyby, ramy i 
warunki środowiskowe), oprócz samego tylko stosowania się do 
wymogów przepisów prawa. 

Spełniają one najwyższe kryteria odporności określone przez normy 
europejskie (EN):

•   Odporność na włamanie 
Norma dla szyb EN 356B (P6B do P8B). 

•  Kuloodporność 
Norma dla szyb EN 1063 (BR1 do BR7 + SG1/SG2 dla broni 
myśliwskiej).

•  Odporność na siłę eksplozji 
Norma dla szyb EN 13541 (ER1 do ER4).

Szyby te są dostępne w wersji odpryskowej lub bezodpryskowej  
(S lub NS) od strony przeciwnej do uderzenia.

Więcej informacji na temat naszej gamy szyb można znaleźć 
w naszej dokumentacji technicznej.

Dodatkowe 
zabezpieczenie

Zrównoważony 
rozwój

Komfort

Wzornictwo

Zintegrowany alarm – SECURIT ALARM
Ochrona przed promieniami  
rentgenowskimi – SUPERCONTRYX 
Protection GSM
Ochrona przed promieniowaniem  
radarów – CONTRARADAR

Szklenie podwójne lub potrójne – 
CLIMAPLUS / CLIMATOP
Ochrona przeciwsłoneczna – COOL-LITE / 
ANTELIO 
Szkło samoczyszczące – SGG BIOCLEAN 

Regulacja stopnia zaciemnienia – CONTRAFLAM 
SCREEN (wbudowane żaluzje) / PRIVA-LITE 
Izolacja cieplna – PLANITHERM, PLANISTAR SUN 
Izolacja akustyczna – STADIP SILENCE
Szkło dynamiczne – SageGlass®

Kolorowa folia, nadruk, ornament,  
barwienie – STADIP COLOR / PICTUREIt / 
MASTERGLASS / DECORGLASS / PARSOL
Sitodruk – SERALIT EVOLUTION
Szyby stykające się krawędziami – 
CONTRAFLAM STRUCTURE LITE / 
CONTRAFLAM STRUCTURE 
Podłoga szklana – LITE-FLOOR
Przeszklenia wielkopowierzchniowe –
CONTRAFLAM MEGA 
Szkło ekstrabiałe – DIAMANT 
Szkło antyrefleksyjne – SGG VISION LITE
Lustra – MIRALITE 
Szkło formowane, wypukłe itd. 

Vetrotech opracowuje rozwiązania ze szkła 
ogniochronnego przeznaczone specjalnie 
do pomieszczeń sterylnych, które spełniają 
wymogi obowiązującej dla nich normy NF 
EN ISO 14644-1 z 1999 r. 

Rozwiązania specjalne do 
pomieszczeń sterylnych
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