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Pravidla pro zasklívání trojskel

Standardní zasklení

ClimaGuard Premium –  MPR – FLOAT – MPR – ClimaGuard Premium
pokovená vrstva je na pozici 2  a  5
PRAVIDLO : není tedy rozhodující co je interiérová strana a co je strana exteriérová

Zasklení se sklem ornamentním čirým

ClimaGuard Premium –  MPR – ORNAMENT – MPR – ClimaGuard Premium
pokovená vrstva je na pozici 2  a  5 , ornament je sklo prostřední ,hrubou stranou na pozici 4
PRAVIDLO : z hlediska estetického zachovat otočení ornamentu hrubou stranou na pozici 4 , tzn. 
hlídat umístění etikety

Zasklení se sklem ornamentním bronzovým

ORNAMENT BRONZ –  MPR – ESG ClimaGuard Premium – MPR – ClimaGuard Premium
Ornamentní sklo bronzové musí být na pozici exteriér – z důvodu ochlazování
Pokovené sklo se přesouvá jako sklo prostřední, z důvodu tepelného namáhání vlivem pokovené 
vrstvy musí být sklo tvrzené ESG
pokovená vrstva je na pozici 3  a  5 
PRAVIDLO : ornamentní sklo se zasklívá do exteriéru

Zasklení se sklem bezpečnostním

ClimaGuard Premium –  MPR – FLOAT – MPR – VSG (LOW-E) sklo vrstvené
Bezpečnostní sklo musí být umístěno na straně osoby, která má být chráněná proti útoku, či chráněno 
její zdraví (proti vysypání VSG 33.1) , pokovená vrstva bude na sklu vrstveném
pokovená vrstva je na pozici 2  a  5 
PRAVIDLO : VSG se zasklívá na stranu chráněné osoby  - určí projektant



Zasklení se sklem protislunečním

PROTISLUNEČNÍ SKLO –  MPR – ESG ClimaGuard Premium – MPR – ClimaGuard Premium
Protisluneční  sklo musí být na pozici exteriér – z důvodu ochlazování
Pokovené sklo se přesouvá jako sklo prostřední, z důvodu tepelného namáhání vlivem pokovené 
vrstvy musí být sklo tvrzené ESG
pokovená vrstva je na pozici 3  a  5 
PRAVIDLO : protisluneční sklo se zasklívá do exteriéru

Zasklení se sklem protislunečním + sklo bezpečnostní vrstvené
PROTISLUNEČNÍ SKLO –  MPR – ESG ClimaGuard Premium – MPR – VSG (LOW-E) sklo vrstvené
Rozhodující je nutnost protisluneční sklo směrovat do exteriéru – z důvodu ochlazování.
Pokovené sklo se přesouvá jako sklo prostřední, z důvodu tepelného namáhání vlivem pokovené 
vrstvy musí být sklo tvrzené ESG
Bezpečnostní sklo musí být umístěno na straně osoby, která má být chráněná proti útoku, či chráněno 
její zdraví (proti vysypání VSG 33.1) , pokovená vrstva bude na sklu vrstveném.
pokovená vrstva je na pozici 3  a  5 
PRAVIDLO : protisluneční sklo se zasklívá do exteriéru  , VSG se zasklívá na stranu chráněné osoby  
- určí projektant

Zasklení s integrovanou meziskelní žaluzií ScreenLine
ClimaGuard Premium –  MPR – ESG Float – MPR Screenline – ClimaGuard Premium
Žaluzie se musí umístit do meziprostoru blíže interiéru kde je ovládání magnetem z interiérové strany .  
Prostřední sklo z důvodu tepelného šoku musí být tvrzené – ESG. 
pokovená vrstva je na pozici 2  a  5 
PRAVIDLO : žaluzie směrem do interiéru

Zasklení s meziskelní mřížkou HELIMA
ClimaGuard Premium –  MPR mřížka HELIMA– Float – MPR – ClimaGuard Premium
Meziskelní mřížka by se  měla umístit do meziprostoru blíže exteriéru. Jedná se pouze o estetický 
dojem, kdy barva meziskelní mřížky bude ovlivněna pouze jedním sklem.
pokovená vrstva je na pozici 2  a  5 
PRAVIDLO : meziskelní mřížka směrem do exteriéru.


