
IN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19

Saint-Gobain a investit în
panourile cu protecþie
anti-virus ºi anti-bacterii
PrimeView Protect

R
egulile de distanþare
socialã ºi mãsurile de
protecþie care se im-
pun de câteva luni,
în contextul pande-
miei de Covid 19,

presupun o serie de schimbãri
semnificative în viaþa tuturor. În
condiþiile în care companiile sunt
obligate sã asigure anumite con-
diþii de muncã angajaþilor, Saint-
Gobain a ieºit cu o soluþie inova-
toare adaptatã noului context -
panourile cu protecþie anti-virus
ºi anti-bacterii PrimeView Protect.

PrimeView Protect este un perete
despãrþitor din sticlã care se poate
fixa pe blaturi, birouri, mese, asi-
gurând distanþarea socialã reco-
mandatã între persoane. Acesta
este neobstructiv, iar utilizarea lui
diminueazã riscul de contagiune ºi
permite respectarea mãsurilor de
protecþie impuse de autoritãþi.

Cererile pentru acest produs au
venit preponderant din partea clã-
dirilor de birouri, urmate de bãnci,
zona cu cele mai multe cereri fiind
Bucureºti ºi proximitatea sa, dupã

cum ne-au spus reprezentanþii
producãtorului.

Ovidiu Pãscuþiu, CEO al Grupului
Saint-Gobain în România, sublinia-
zã: "De-a lungul timpului, am tra-
versat perioade turbulente care au
testat rezistenþa companiilor ºi or-
ganizaþiilor. Criza sanitarã prin care
trecem cu toþii este una dintre ace-
stea. De peste 350 de ani, depãºim
împreunã toate provocãrile, fiind
susþinuþi de expertiza noastrã, de
poziþia noastrã solidã pe pieþe pu-
ternice, de spiritul nostru de inova-
þie ºi de valorile care ne unesc. Fo-
losindu-ne de pasiunea pentru cer-
cetare ºi inovaþie, ne dorim sã dez-
voltãm întotdeauna produse suste-
nabile care sã asigure confortul,
starea de bine, securitatea ºi dura-
bilitatea. PrimeView Protect este
unul dintre aceste produse, realizat
pentru spaþiile în care se aplicã re-
gulile de distanþare socialã, fie cã
vorbim despre spitale ºi farmacii,
birouri, recepþii, iar lista poate con-
tinua. PrimeView Protect este un
produs sustenabil, ecologic, 100%
reciclabil, fiind fabricat în România,

în situl nostru industrial Pietta Glass
Working din Vãlenii de Munte, cu
sticlã specialã produsã la fabrica
noastrã Saint-Gobain Glass din
Cãlãraºi"

Printre beneficiile pe termen lung
ale pereþilor despãrþitori PrimeView
Protect se numãrã:
ü Confortul vizual: transparenþã

ridicatã, reflexie redusã, rezistenþã
la zgârieturi, absenþa îngãlbenirii în
timp;
ü Sustenabilitatea: sticla este un

material ecologic, 100% reciclabil;
ü Confortul termic: evitã apariþia

efectului de serã în spaþiile exteri-
oare;
ü Costurile reduse de întreþinere

ºi proprietãþile sanitare desãvârºite:
sticla este uºor de curãþat ºi dezin-
fectat, este rezistentã la agenþii de
curãþare obiºnuiþi, precum ºi la ac-
þiunea focului. Suprafaþa netedã
permite eliminarea rapidã a germe-
nilor ºi microorganismelor, prin cu-
rãþare.

Acestor beneficii li se alãturã ºi
aspectul estetic potenþat de supra-
faþa perfect netedã, cu calitãþi opti-

ce deosebite, cum ar fi gradul foar-
te ridicat de transparenþã, reflexia
foarte scãzutã ºi redarea nedistor-
sionatã a culori lor , conform
surselor citate.

Kit-ul PrimeView Protect conþine
un ecran din sticlã, douã suporturi
din sticlã ºi un ghid de instalare.
Pentru a corespunde perfect nece-
sitãþilor, produsul vine în douã va-
riante: Standard Protect - caracteri-
zat prin reducerea expunerii la ger-
meni ºi Glass Pass - dedicat birouri-
lor ºi ghiºeelor, pentru ca transferul
hârtiilor ºi mãrfurilor sã aibã loc în
siguranþã. În plus, acesta poate fi
montat cu uºurinþã pe orice supra-
faþã netedã (lemn, sticlã), datoritã
benzii adezive cu douã feþe.

Datoritã dimensiunilor ºi modali-
tãþii simple de instalare, se preteazã
unor spaþii diverse, cum ar fi bãnci-
le, spitalele, zonele pentru call-cen-
ter, magazinele, birourile, recepþii-
le, punctele de lucru cu publicul,
mall-urile, restaurantele, hotelurile,
aeroporturile, farmaciile etc.

Sticla este uºor de curãþat ºi de-
zinfectat, fiind rezistentã la agenþii
obiºnuiþi de curãþare. Suprafaþa
planã permite îndepãrtarea aproa-
pe totalã a germenilor ºi microor-
granismelor prin utilizarea substan-
þelor de curãþare. Sticla este rezis-
tentã la foc. De asemenea, datoritã
greutãþii, panoul din sticlã prezintã
stabilitate crescutã la montarea pe
suprafaþe orizontale. Printre pro-
prietãþile optice se numãrã gradul
ridicat de transparenþã, reflexivita-
tea foarte scãzutã, culorile redate
fidel.
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