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Uma nova geração de 
vidros para o seu lar. 
Chegou Guardian Sun, a nova geração de vidro que 
graças às suas avançadas prestações se tornou num 
elemento imprescindível das suas janelas. 

Proporciona-lhe maior:

Controlo solar

Isolamento térmico

Transparência e luminosidade 

Isolamento acústico1

Segurança1

Limita a entrada dos raios UV

1 Em combinação com a nossa gama Lamiglass
®
 de Guardian.

Tanto no Inverno como no Verão, Guardian Sun 
permite desfrutar da luz, contribuindo para a 
poupança de energia.
Além disso, combinando-o com a nossa gama 
Lamiglass® acústico, conseguirá um isolamento 
adicional do ruído exterior2.

2 Redução estimada de 4 dB quando comparada com um vidro não laminado da mesma 
espessura . Uma atenuação acústica de 10 dB constitui uma redução de 50% do ruído 
registado pelo ouvido humano.

Guardian Sun ,
Vidro Inteligente.
Máxima entrada de luz. 

Controlo do frio e do calor.

vidro inteligente

VIDRO INTELIGENTE

CALOR

FRIO

LUZ

®



VIDRO INTELIGENTE

Guardian Sun , 
Vidro Inteligente.
 
Guardian Sun® é um produto de avançada tecnologia 
que proporciona uma elevada transmissão luminosa, 
um excelente isolamento térmico (Valor U = 1.0 
W/m2K, o melhor valor possível, comparado com 
2,6 W/m2K num vidro duplo convencional), e uma 
proteção e�caz contra a radiação solar (transmite 
apenas cerca de 42% da energia solar).*          

Ao integrar Guardian Sun nas suas janelas poderá 
obter uma importante poupança de energia e 
contribuir para a redução das emissões de CO2 para a 
atmosfera, protegendo assim o meio ambiente. E tudo 
isto sem perder a luminosidade e a transparência dos 
vidros tradicionais. 

A nova tecnologia de controlo solar de Guardian Sun 
contribui para a obtenção da Certificação Energética 
dos Edifícios e cumpre as disposições relativas à 
poupança de energia estabelecidas no Sistema de 
Certificação Energética dos Edifícios (SCE) em novas 
construções assim como habitações em reabilitação.

*Todos os valores são nominais e estão sujeitos à tolerância do produto.

Tecnologia transparente, 
confortável e económica.
 
O uso de Guardian Sun nas suas janelas vai permitir 
apreciar a luz solar com uma agradável sensação de 
bem-estar durante todo o ano, seja qual for a 
temperatura exterior.

Um vidro que combina a máxima transparência, controlo 
solar e isolamento térmico para o ajudar a reduzir os 
gastos em ar condicionado no Verão e em aquecimento 
no Inverno.

Reflexão energética

INTERIOR

Radiação incidente

Poupança de energia

Transmissão de energia

Perdas energéticas

EXTERIOR

Obtenha todas as 
vantagens de 
Guardian Sun.
Ganhará em bem-estar e poupança.
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