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Aneksy i przybudówki ze szkła,
schody,wejścia i hole, balustrady
i barierki, podesty i podłogi,
francuskie balkony

Inspirujące szkło

Minimalizm i praktyczność

Fantastyczne kombinacje

■ szkło można łączyć w wieloma innymi maSzkło potrafi poruszyć swoją formą. Dzięki nowemu spojrzeniu na
teriałami zarówno w budownictwie jaki i w
wnętrza, dzięki możliwościom łączenia szkła z innymi materiałami,
pomieszczeniach,
w swojej formie jest ponadpoprzez grę świata i kolorów powstają fantastyczne i inspirujące
czasowe
efekty. Szkło łączy i równocześnie dzieli, jest zimne, ale i ociepla,
■ trwałość i odporność szkła mają pozytywny wpływ
jest twarde, ale może łączyć się też z miękkimi i przyjemnymi matena utrzymywanie się wartości domu czy mieszkania
riałami. To wszystko powoduje, że stało się ukochanym materiałem
■
szkło
jest materiałem bardzo higienicznym dzięki łatwowspółczesnej architektury. Szkło jest odporne i bezpieczne. Możliwości
z
jaką
można go czyścić
ści jego kształtowania powodują, że od wieków znany materiał staje
■
elementy
konstrukcyjne
ze szkła posiadają niezbędne dosię materiałem przyszłości. Szkło wprowadza światło do naszych
puszczenia
budowlane
i
dlatego
bez obaw można je stosować
pomieszczeń. Jest odporne na obciążenia i zmiany temperatur.
w
budownictwie
W zależności od padających w ciągu dnia promieni słonecznych po■ szkło możne występować pomalowane na niezliczoną liczbę kotrafi sprawić, że wciąż inaczej postrzegamy pomieszczenie, w którym
lorów czy z dowolnie wybranym nadrukiem
żyjemy lub pracujemy.

Pełne bezpieczeństwo

Laserowe grawerowanie

Przejrzystość czy prywatność !?

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.

Możliwość wykonywania laserowych obrazów
w szkle. Wspaniałe efekty świetlne powstające we wnętrzu i na powierzchni szkła.
Praktycznie odporne na ślady palców czy
inny brud.

Specjalna folia pod wpływem napięcia elektrycznego „włącza lub wyłącza” na żądanie przezroczystość szkła. Także drzwi wejściowe, obrotowe,
ogrody zimowe czy ścianki przesuwne można
wyposażyć w ten system.

Szkło specjalne i konstrukcyjne
wejścia do budynków
hole i przybudówki do domów
■ balustrady i barierki, również jako kolorowe na balkony
■ schody, podesty i podłogi
■ podświetlane szyldy i wskaźniki informacyjne
■ drzwi całoszklane
■ ściany działowe w pomieszczeniach
■ różne motywy laserowo grawerowanie w szkle
■ szkło grzewcze i o załączanej przezierności
■ daszki 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

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

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.sa n co. de
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style.living

Nowoczesne obiekty mieszkalne, biurowe, gastronomiczne
czy centra handlowe: trudno sobie obecnie wyobrazić ambitne
i wymagające projekty architektoniczne bez udziału szkła.
Postmodernistyczne elementy wyposażenia wnętrz, nowoczesne i
otwarte przestrzenie, lofty urządzone w dawnych pomieszczeniach
poprzemysłowych zostają przeniesione w zupełnie inny wymiar. Dzięki
zastosowaniu wzornictwa opartego na stali i szkle, schodach wykonanych
ze szkła, specjalne wkomponowanych foliach, które na żądanie zamieniają
przejrzyste szkło w zapewniające prywatność nieprzezierne ścianki, laserowo
grawerowane szkło, wszelkiego rodzaju podłogi i podesty z możliwością ich
podświetlania czy każde możliwe nadruki wykonywane na powierzchni szkła.
Lekka i dyskretna elegancja albo pełna rozmachu przestrzeń, na fasadzie albo we
wnętrzu budynku szkło świetnie komponuje się w każdej możliwej formie. Szkło jest
materiałem niewymagającym większej konserwacji, jest łatwe w utrzymaniu w czystości
i wytrzymałe na działanie czasu. Granice możliwości zastosowania szkła są dla potencjalnego klienta praktycznie nieograniczone.

style.living

Aneksy i przybudówki ze szkła • schody • wejścia i hole • balustrady i barierki • podest y i podłogi • francuskie balkony

