home.living
Ścianki działowe, drzwi szklane,
blaty kuchenne, okładziny ścienne do kuchni,
ścianki przesuwne, drzwi do szaf, lady,
gabloty, stoły, meble ze szkła

Gra świateł w pełnej palecie kolorów

Filigranowe, wielobarwne, gładkie

Wzornictwo i funkcjonalność
– jedyne w swoim rodzaju

Kuchnie wyposażone w szklane blaty czy okładziny ścienne skutecznie
chroniące przed skutkami prac w kuchni, wykonane w niezliczonej palecie
■ trudno sobie wyobrazić wymagające projekty
kolorów, z dowolnymi rodzajami nadruków albo satynowane zachwycają
współczesnych pomieszczeń bez udziału szkła,
formą i przyciągają wzrok. Na ich szklanych powierzchniach nie znajktóre pasuje praktycznie do każdego stylu
dziemy nawet najmniejszej fugi, która mogłaby zakłócić jednolitość formy.
■ powierzchnie szklane i meble ze szkła charakteryzują
Szklana ścianka może elegancko oddzielać kuchnię od części jadalnej.
się wysokim poziomem bezpieczeństwa pasywnego i
Dzięki pokryciu ścian szklanymi okładzinami, czy zastosowaniu szklanych
dzięki temu chronią przed przypadkowym zranieniem
półek i szafek, przenikające przez nie światło potrafi nadać pomieszczeniu
■ szkło jest materiałem trwałym oraz łatwym w utrzymaniu w
niepowtarzalne barwne akcenty. Garderoby w przedpokojach, które najczystości, a dzięki temu higienicznym
częściej są wąskimi i ciasnymi pomieszczeniami, można dzięki zastosowa■ poprzez ogromy wybór kolorów, form i nadruków można tworzyć
niu szkła i luster optycznie powiększyć i sprawić, że staną się jaśniejsze, a
projekty pasujące do każdego klienta
przez to przyjemniejsze dla nas i naszych gości. Dzięki gładkiej strukturze
szkła i zastosowanym kolorom można sterować światłem, tworzyć w pomieszczeniach odbicia promieni słonecznych oraz wielobarwne efekty.

Pełne bezpieczeństwo

Dyskretna ochrona

Meble i gabloty ze szkła

Czy szkło jest bezpieczne? Jasna odpowiedź:
fachowo wykonane i odpowiednio dobrane
szkło jest w pełni bezpieczne. Podczas ewentualnego rozbicia chroni przed zranieniem jak
również posiada właściwości antywłamaniowe.

Żaluzja w środku szyby zespolonej. Nie trzeba
nic robić, zamknięta w przestrzeni międzyszybowej żaluzja nie brudzi się i nie pokrywa kurzem.
Oferuje pełną ochronę prywatności, chroni przed
oślepiającym słońcem, a lamelki żaluzji pozwalają na sterownie światłem.

Wartościowe zbiory i osobiste wspomnienia
przechowywane w zamkniętej, ale wyeksponowanej przestrzeni w gablotach ze szkła. Natomiast meble ze szkła idealnie uzupełniają się
z drewnem, stalą czy tekstyliami.

Mieszkając, pracując,
żyjąc na co dzień
meble ze szkła
lustra
■ balustrady ze szkła
■ blaty kuchenne, okładziny ścienne do kuchni
■ meblościanki oraz drzwiczki ze szkła
■ stoły z blatami ze szkła
■ lady ze szkła
■ ścianki działowe ze szkła, drzwi całoszklane
■ systemy przesuwne ze szkła
■

■

Kolory i nadruki
Nieograniczone możliwości kształtowania pomieszczeń poprzez wykonywanie różnego rodzaju nadruków na szkle, nanoszenie realistycznych
zdjęć czy obrazów dzięki wysokiej rozdzielczości, za pomocą farb matowych lub na wysoki połysk. Bez względu na rodzaj wszystko co powstanie
na szkle jest trwałe i odporne na działanie wilgoci.
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spa.living
Ganzglasduschen, Spiegel,
Wandverkleidung, Abstellflächen,
Möbel aus Glas

style
style.living
Glasanbau, Treppen,
Eingangsbereich, Brüstungen
und Geländer, begehbares Glas,
Französischer Balkon

outdoor.living
Gartenzäune aus Glas, Sichtschutz,
Balkongeländer, Carport, Leitsysteme,
Schilder aus Glas, Terrassenumfriedung

SANCO

Jeszcze więcej pomysłów ze szkłem
Nasze propozycje

light.control
Integriertes Jalousiesystem für
Sicht-, Blend- und Sonnenschutz
im Scheibenzwischenraum des
Isolierglases. Stufenlose Regulierung der Lamellen, des Plissees.

www.sanco.de
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Nie tylko meble, różnego rodzaju elementy wyposażenia
wnętrz czy inne powierzchnie wykonane ze szkła zyskują we
współczesnej architekturze wnętrz. Coraz większe znaczenie mają
ścianki działowe ze szkła czy też drzwi całoszklane, które w nowy
sposób kształtują przestrzeń, na nowo ją izolując lub łącząc, w zależności od indywidualnych projektów. Światło przenika przez zamontowane poziomo szklane podłogi co również na nowo kształtuje przestrzeń.
Drzwi przesuwne ze szkła, szkło gięte czy szklane balustrady w zależności
od potrzeb integrują lub dzielą przestrzenie mieszkalne: kuchnię od jadalni,
otwartą antresolę w domu jednorodzinnym od schodów i garderoby albo biuro
w firmie od pokojów dla interesantów. Nieskończona paleta kolorów i nadruków
może w dowolny sposób nadać szklanym powierzchniom indywidualny charakter.
Ścianki ze szkła pozwalają zajrzeć do wnętrza pomieszczenia, wpuszczają światło do
środka optycznie je powiększając. Szkło jest bezpieczne i łatwe w utrzymaniu w czystości. Praktycznie granice możliwości zastosowania szkła określa sam klient.
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Ścianki działowe • drzwi szklane • blaty kuchenne • okładziny ścienne do kuchni • drzwi przesuwne • drzwi do szaf • lady • stoły • meble ze szkła

