outdoor.living
Ogrodzenia i parkany ze szkła, balustrady balkonowe,
zadaszenia dla samochodów, szyldy informacyjne i
reklamowe ze szkła, szklane barierki na tarasy

Przestrzenie pod chmurką

Eleganckie akcenty w domu i ogrodzie

Filigranowe i odporne na pogodę

Zastosowanie szkła pozwala na zagospodarowanie nowych przestrzeni
■ konstrukcje ze szkła znajdujące się na zewnątrz
do życia i pracy na granicy między pomieszczeniami a zewnętrznym
są wytrzymałe na silne podmuchy wiatru czy
światem. Dzięki temu z jednej strony możemy być bliżej natury i światła,
grad, przetrzymają mroźne zimy i gorące lata
z drugiej zaś mamy ściśle określone granice przestrzeni oraz zabez■ tak niewrażliwy na zewnętrzne czynniki materiał
pieczenie przed niepożądanym hałasem. Mamy możliwość tworzenia
jest długowieczny i łatwy w utrzymaniu w czystości
eleganckich projektów wykonanych ze szkła i jego elementów. Do dys■ elementy mocujące są odpowiednio sprawdzone i popozycji jest niezliczona paleta kolorów, nadruków, szkła satynowanego
siadają dopuszczenia urzędów budowalnych
czy możliwość uzyskania różnego rodzaju form i kształtów ze szkła.
■ czy to daszki szklane, balustrady czy wszelkiego rodzaju
Wszystko to w szczególny sposób akcentuje naturalny kontrast pomiędzy
inne rozwiązania – szkło pasuje do każdego stylu
tym co w środku a tym co na zewnątrz. Szkło pozwala w niezwykły
sposób łączyć się z elementami konstrukcyjnymi budynków. Powstają
projekty atrakcyjne i wysublimowane, a także, co również ważne, bezpieczne. Szkło stało się materiałem świetnie sprawdzającym się z życiu
codziennym, o wciąż wzrastającym znaczeniu dla budynków biurowych,
użyteczności publicznej czy domów i mieszkań prywatnych.

Szkło grzewcze

Francuski balkon

Pełne bezpieczeństwo

Przezierne szkło zintegrowane z funkcją grzewczą.
Nie potrzebuje dodatkowego miejsca i przestrzeni.
Szkło od strony pomieszczenia jest podgrzewane
tworząc przyjemny klimat.

W oknach zamontowanych od podłogi przezierny
francuski balkon jest rozwiązaniem, które znacznie podnosi komfort mieszkania. Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem świetnie
łączy bezpieczeństwo z transparentnością.

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.

Zastosowania dla szkła outdoor
ogrodzenia ogrodowe
kolorowe balustrady balkonowe
■ szyldy i tablice informacyjne
■ zadaszenia dla samochodów, daszki ze szkła
■ oszklenia wejść do domów
■ ogrody zimowe
■ zabezpieczenie przed wiatrem i niepożądanym spojrzeniami
■ podesty i kładki ze szkła
■ tarasy
■

■

Szyldy informacje
W coraz większym stopniu kolorowe nadruki na szkle wykorzystuje się w różnego rodzaju szyldach, drogowskazach
czy tablicach informacyjnych i reklamowych. Jako numery
na budynkach, jak również w szpitalach, szkołach, centrach handlowych i w biurach.
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Pomysły dla zastosowania szkła nie muszą kończyć się na fasadzie czy gotowym oknie. To właśnie w przestrzeni wokół budynków,
na granicy pomiędzy pomieszczeniami a światem zewnętrznym, leżą
nieograniczone możliwości w odpowiednio zaprojektowanych formach
ze szkła, których znaczenie i rola wciąż rosną. Szkła, które można kształtować tworząc dla niego nowe funkcje. Na którym można, jak na papierze,
wydrukować dowolne kolory i obrazy.
Szkło kształtuje przestrzeń, może ją dzielić, określając granice, ale i równocześnie dzięki swojej transparentności, łączyć. Szkło przepuszcza świtało, ale
może także powstrzymywać niepożądane spojrzenia i gwarantować prywatność.
Odpowiednio przygotowane szkło jest w pełni bezpieczne co umożliwia mu w dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie zastosowania. Od ogrodów zimowych, poprzez
zadaszenia czy podesty ze szkła a na reklamie zewnętrznej kończąc. Klient ma dzisiaj
nieograniczone możliwości zastosowania szkła.

Ganzglasduschen, Spiegel,
Wandverkleidung, Abstellflächen,
Möbel aus Glas

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

home.living
Ganzglas-Trennwände und -Türen,
Arbeitsplatten, Küchenrückwände,
Raumteiler, Schranktüren, Theken,
Tische, Möbel aus Glas

light.control
Integriertes Jalousiesystem für
Sicht-, Blend- und Sonnenschutz
im Scheibenzwischenraum des
Isolierglases. Stufenlose Regulierung der Lamellen, des Plissees.
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Jeszcze więcej pomysłów ze szkłem
Nasze propozycje
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