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Sklenĕné systémy

Pilkington Profilit™

Knihovna Myong Ji, Seoul



Parc Relais de la Soie, Vaulx-en-Velin (F)
Stavba nového vícepatrového parkoviště musela 
splnit zvláštní urbanistické a funkční požadavky, 
které měly značný vliv na charakteristiku 
celkového designu objektu. U kancelářského a 
obchodního centra na severovýchod od Lyonu byly 
kladeny specifické architektonické požadavky i na 
čistě funkční konstrukce - vícepatrové parkoviště 
muselo architektonicky i vizuálně splynout s 
plánovanými okolními objekty v bezprostřední 
blízkosti a specifickým designem pozitivně přispět 
k image nového obvodu města.

Plánování parkoviště Parc Relais de la Soie 
se soustředilo na přirozené osvětlení a větrání 
procházející pláštěm budovy, úspory energie díky 
sníženému použití umělého světla a vytvoření 
bezpečného, chráněného a funkčního obchodního 
prostoru. Všechny klíčové požadavky byly splněny 
díky použití profilového skla Pilkington Profilit™ 
v jediné vrstvě, s vertikálními mezerami, kterým 
je u tohoto sedmipatrového parkoviště se 470 
parkovacími místy optimalizován průchod denního 
světla a současně podpořeno i průběžné větrání a 
odvádění zplodin.

Přirozené osvětlení 
a větrání

Stavitel:
SYTRAL, Lyon (F)
Architekt:
Clément Vergély architectes, 
Lyon (F)

Zasklení Pilkington Profilit™:
cca 3.000 m2 Pilkington Profilit™ 
K25/60/7 Drát, jednoduché 
zasklení, instalace skleněných 
panelů s vertikálními mezerami 
pro účely přírodního větrání

Fotograf:
Studio Erick Saillet

Přírodní osvětlení a větrání:
Profilové stavební sklo Pilkington 
Profilit™ instalované s vertikálními 
mezerami charakterizuje design i 
funkci vícepatrového parkoviště.

Instalace s vertikálními mezerami
Horizontální úsek (roh budovy)

Pilkington Profilit™ Drát

zvenčí

zevnitř



Vertikální dvojitě prosklená instalace
Horizontální úsek

Pilkington Profilit™

zevnitřPilkington Profilit™

zvenčí

Suffolk New College, Ipswich (GB)
Nová vysokoškolská budova je prvním 
větším objektem budovaným v tomto novém 
vzdělávacím obvodě v rámci rozvoje centra města 
Ipswich směrem na východ. Design budovy má 
architektonicky odrážet novou filozofii vysoké 
školy, kterou lze vyjádřit čtyřmi slovy: živá, 
kreativní, jasná a moderní. Cílem architektů bylo 
vyjádřit tyto charakteristiky obecně, ale velmi 
konkrétně severní fasádou, protože tato část 
budovy je vidět z centra města.

Architekti vytvořili veřejnou severní fasádu 
lemující promenádu Rope Walk speciálně jako 
stylisticky dominantní architektonický prvek. 
Přesah střední části budovy na úrovni 1. patra 
byl ještě podtržen vnějším pláštěm tvořeným 
dvojvrstvým sklem Pilkington Profilit™.
Celou konstrukci zpestřilo a barevně oživilo 
částečné použití pískovaného červeného a 
oranžového skla Pilkington Profilit™.

Učení se světlem

Architekt:
Sheppard Robson

Zasklení Pilkington Profilit™:
cca 2.300 m2 Pilkington Profilit™ 
K25/60/7 Čiré, zčásti s vloženým 
drátem, s pokovením „Plus 1.7“, 
tepelně tvrzené, pískované nebo 
barevné, instalované v dvojitém 
zasklení

Fotograf:
Warren Page

Učení se světlem 
v 21. století:
Vystupující část 1. patra budovy 
s výrazným designem přesahu 
je ještě více vizuálně podtrženo 
použitím skla Pilkington Profilit™.



Vývojové centrum 
Philip Morris Products SA, Neuchâtel (CH)
V rozlehlém kompaktním objektu výrobního 
centra na březích jezera Neuenburg se ve čtyřech 
patrech nachází několik dílen společnosti pod 
jednou střechou. U formy, konstrukce i výběru 
stavebních materiálů architekti uplatnili v praxi 
koncepci stabilizace konstrukce pomocí skládání 
do tvaru harmoniky. Tento princip je nejen 
autenticky vyjádřen tvarem U profilového skla 
Pilkington Profilit™, ale charakterizuje i celý
plášť budovy.

Celá fasáda objektu je tvořena profilovým sklem 
Pilkington Profilit™ nainstalovaným v jedné vrstvě 
a v tomto případě uspořádaným horizontálně. 
Vertikální struktura designu je vytvořena střídavou 
instalací úzkých a širokých tabulí. Díky střídání 
typů skla Pilkington Profilit™ s různou šířkou 
prvků i různými vlastnostmi - někdy průsvitných, 
jindy průhledných - a použití mezer, které 
slouží pro účely větrání, byla vytvořena jemně 
strukturovaná pestrá konečná úprava fasády. 
V závislosti na světelných a povětrnostních 
podmínkách a vizuálně proměnlivé vzájemné 
interakci sklo vstupuje do dialogu s hladinou 
blízkého jezera Neuenburg.

Princip skládání
Pestrost a struktura:
Pomocí jednoho a téhož 
stavebního materiálu fasády 
v různých vizuálních i 
rozměrových podobách byla 
vytvořena jasná horizontální i 
vertikální struktura pláště.

Horizontální instalace:
Fasáda má pestré barvy i strukturu 
díky použití skla Pilkington 
Profilit™ v profilech různých 
šířek a konečné úpravy.

Stavitel:
Philip Morris Products SA, 
Neuchâtel (CH)
Architekt:
Geninasca Delefortrie SA, 
architects FAS SIA, 
Neuchâtel (CH)

Zasklení Pilkington Profilit™:
cca 5.000 m2 skla Pilkington 
Profilit™ typů K22/60/7, K25/60/7 
a K32/60/7 zčásti s povrchem 
„Amethyst“ a zčásti v průhledné 
formě, jednoduché zasklení, 
větrané, horizontální prosklení, 
částečně s mezerami pro účely 
větrání budovy

Fotograf:
Thomas Jantscher (CH)

Horizontální jednoduše zasklená instalace
Vertikální úsek

zvenčí zevnitř

Pilkington 
Profilit™ podpůrný úhelník 

s podložkou

větrání
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Muzeum moderního umění, 
Schauwerk Sindelfingen (D)
Dnes je Sindelfingen Schauwerk tvořen třemi 
dílčími objekty, které byly zčásti zcela přestavěny 
a zčásti upraveny na stávajících průmyslových 
konstrukčních základech. 
Jeden dílčí objekt prodělal úplnou demolici a 
byl nahrazen novou budovou; vysokoregálový 
sklad byl vyklizen. Architektům se úspěšně 
podařilo vyřešit vysokou konstrukci tak, 
aby vytvářela efektní dojem a byla vhodně 
prostorově využita. Ocelová kostra skladiště byla 
zachována a podtrhuje průmyslový charakter 
objektu, přičemž nová designová koncepce je 
charakterizována i stylem a výběrem stavebních 
materiálů. Tak bylo vytvořeno 6.500 m2 výstavní 
plochy na několika úrovních strukturovaných 
za pomoci vizuálních os a jasných linií.

Plášť budovy s 
nočním efektem Průmyslová jednoduchost 

pro moderní umění:
Ve své prostotě a výběru 
stavebních materiálů signalizuje 
plášť budovy muzea různé 
architektonické možnosti, 
které nabízí moderna.

Stavitel:
Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, 
Sindelfingen (D)
Architekt:
BFK + Partner, 
Freie Architekten BDA, 
Stuttgart (D)
Montáž:
Glaszentrum Schweikert GmbH

Zasklení Pilkington Profilit™:
cca 2.000 m2 skla Pilkington 
Profilit™ K32/60/7, 
nainstalovaného s jednoduchým 
zasklením, větráním a osvětlením 

Fotograf:
Archigraphie Stefan Vogt, 
Stuttgart (D)

Výrazné noční osvětlení:
Prostor mezi betonovou stěnou a 
profilovým skleněným pláštěm je 
využit pro částečné osvětlení.

Vertikální jednoduše prosklená instalace
vytvářející větranou fasádu

Horizontální úsek
Pilkington Profilit™

zvenčí

vzdušný prostor

zevnitř

beton

Klíčový designový prvek pláště budovy je 
profilové sklo Pilkington Profilit™, které bylo 
nainstalováno v jednoduchém zasklení, s větraným 
obložením betonových stěn v kombinaci s tepelně 
izolovaným kompozitním systémem.

Nová spodní budova přilehlá k bývalému 
vysokoregálovému skladu je efektně zvýrazněna 
v noci prostřednictvím částečného vertikálního 
zadního osvětlení jednotlivých segmentů 
profilového skleněného pláště.
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Značka CE potvrzuje, že výrobek splňuje příslušnou harmonizovanou evropskou normu.
Marketingová značka CE pro skleněné výrobky včetně deklarovaných hodnot se nachází na www.pilkington.com/CE.

Tato publikace poskytuje pouze obecný popis výrobku. Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého místního dodavatele výrobků 
Pilkington Building Products. Uživatel je povinen se ujistit, že použití tohoto výrobku je vhodné pro jakoukoli konkrétní 

aplikaci a že toto použití splňuje veškeré příslušné předpisy, normy, kodexy chování a jiné požadavky.
V nejširším rozsahu povoleném platnými zákony se společnosti skupiny NSG zříkají veškeré odpovědnosti za 

jakoukoli chybu nebo vynechání v této publikaci a za veškeré důsledky, které z toho případně plynou.
Pilkington a “Profilit” jsou obchodní značky skupiny NSG.
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