
זכוכית פניציה COLORS מושלמת לשימושים כגון:
הוספת צבע לזכוכית במעקות, חלונות, דלתות, מרפסות ובקירות מסך �
חיפוי לובי במבנה יתרום לכניסה להשאיר חותם ורושם רב על המבקרים  �
ואושר  � חופש  תחושת  מעניקים  בעיצוב  צבעים  משלבים  אשר  מלון   בתי 

יחודית לאורחים  
למקום  � ייחודיות  נותן  ישיבות,  וחדרי  עבודה  חללי  לעיצוב  צבעים   הוספת 

העבודה ומבדל אותו ממקומות עבודה אחרים. בנוסף, מייצר אווירה לעובדים    
שביכולתה גם להשפיע על תפוקתם  

חיפוי צבעוני למטבח או לקירות חדרי רחצה משדרג את העיצוב הקיים �

כ-  מבין  בחירה  המאפשרת  )טריפלקס(  רבודה  זכוכית  הינה   COLORS זכוכית פניציה 
17,000 גוונים וטווח שקיפיות נרחב.

הגוונים של זכוכית פניציה Colors מתקבלים ע"י שכבת PVB צבעונית )ה-PVB הינו חומר 
פולימרי בעל תכונות מגוונות, אשר נפרס בין שכבות זכוכית הטריפלקס(. ה-PVB אינו דוהה 
ומעניק הצללה  או נשרט כפי שקורה בזכוכית צבועה, הוא מסנן מקרינת ה-UV המזיקה, 
מאור השמש. שילוב של עד 4 שכבות בגוונים שונים מאפשר חופש עיצובי מוחלט. למעשה 

לא קיימת זכוכית אחרת עם טווח צבעים גדול שכזה. 

COLORSפניציה
לייצר אווירה מדויקת

ולחיות בהשראה



כאשר מזגגים בזכוכית פניציה COLORS נהנים מיתרונות נוספים: 
סינון 99% מקרינת UV מזיקה הגורמת למחלות עור ודהיה של בדים ורהיטים.  �
בטיחות במקרה של שבר, הזכוכית תישאר כיחידה אחת ובכך תמנע פציעה    �

מחתכים או מנפילה דרכה.   
סינון אקוסטי משופר ביחס לזכוכית מונוליטית יחידה. �
כמו כן ניתן להוסיף לזכוכית תכונות שיעמדו בסטנדרטים של זכוכית מעכבת פריצה. �

זכוכית פניציה COLORS מיוצרת על פי דרישות תקינה בינלאומית של גופי תקינה 
)ארגון התקינה הבינלאומי(, תקן EN של האיחוד האירופאי   ISO מחמירים כדוגמת תקן

ונבדק על פי שיטות הבדיקה שמוגדרות על ידי ארגון התקינה הבינלאומי, ASTM ועוד.

כגון: כיצד לאחסן, לטפל, לעבד,  על מנת להבטיח שהיישום בזכוכית פניציה, בנושאים 
ולהשתמש בזכוכית פניציה, תואם את כל החוקים הרלוונטיים, תקנות, תקנים,  להתקין 
קודים של פרקטיקות ודרישות נוספות - מומלץ לפנות אל יועץ מוסמך מטעם פניציה. 

ניתן לקבל את ההנחיות ישירות מפניציה.

הבהרה: המידע המובא בפרסום זה הינו תיאור כללי של המוצר וחברת פניציה לא תהיה אחראית על כל אי דיוק 
או השמטות מפרסום זה וכל השלכות של הסתמכות על פיו. אחריות זו הינה מוטלת על המשתמש במידע זה.
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