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KERALITE ŽÁRUVZDORNÉ SKLO
KERAGLASS je tavící a zušlechťovací závod pro čirá žáruvzdorná
skla firmy EUROKERA, celosvětově známým a jedním z největších
leaderem ve výrobě žáruvzdorných skel.
KERAGLASS se specializuje na výrobu sklo-keramických produktů,
především však na výrobu žáruvzdorných skel do krbových vložek
a kamen.

Od roku 1992 firma EUROKERA dodává původní zařízení výrobcům,
kteří vyrábí žáruvzdorná skla nejvyšší kvality. S jejich čtyřmi certifikovanými zařízeními (norma ISO 9001) EUROKERA podporuje nejvyšší normy kvality, aby se stala vždy první volbou všech zákazníků.
Dobrá pozice na trhu je výsledkem více než 17 let silné angažovanosti a silnému odhodlání k inovaci, kvalitě a spokojenosti všech
zákazníků.

ŽÁRUVZDORNÉ SKLO KERALITE

CHAREKTERISTIKA

Čiré žáruvzdorné sklo KERALITE je vyráběno z nejlepších
materiálů. Proto je vhodné pro krbové vložky a krbová
kamna. Sklo odolává vysokým teplotám.

KERALITE je designován pro domácí použití i pro průmyslová
tepelná zařízení:

Specifické složení čirého žáruvzdorného skla a především
tepelná odolnost dává KERALITU unikátní fyzikální
vlastnosti:
• Extrémně nízký koeficient tepelné roztažnosti při
použití ve vysokých teplotách.

• Krbové vložky a krbová kamna.
• Vnitřní sklo pro elektrická a plynová kamna.
• Tepelně odolná skla v průmyslových zařízeních.
• Ochrana topných těles.
• UV filtr, nebo jiné speciální použití v osvětlení.
KERALITE je vhodný pro kamna na dřevo, uhlí, pelety a plyn,
stejně tak jako do krbových vložek bez jakéhokoli dalšího
ošetření.

• Teplotní odolnost 800 °C.
• Extrémní pevnost i po zahřátí žáruvzdorného skla.
• Odolnost proti tepelným šokům.

KERALITE může být stříhán, broušen a vrtán klasickými stroji
na sklo.

HLAVNÍ VÝHODY SKLA KERALITE
• Extrémně nízký koeficient tepelné roztažnosti při
použití ve vysokých teplotách.
• Teplotní odolnost 800 °C.

KERAGLASS
KERAGLASS také dodává produkty, jako jsou:
• Architektonická ohnivzdorná skla.

• Extrémní pevnost i po zahřátí žáruvzdorného skla.

• Vlastní produkty, u nichž je zapotřebí vysoká
žáruvzdorná odolnost.

• Odolnost proti tepelným šokům.
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Žáruvzdorné sklo KERALITE – cena za 1 cm

Kód:

Kera

Cena bez DPH
0,63 Kč

Sklo řežeme na míru, dle objednávky zákazníka.

... a další široký sortiment najdete
na www.KRBY-TURBO.cz

