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Y Firma Glass House powstała w 1997 roku 
w Krakowie. Od 17 lat specjalizuje się w produkcji 
szklanych drzwi, a także innych wyrobów ze szkła. 
Wśród oferowanych propozycji są drzwi montowane 
do ościeżnicy lub bezpośrednio do muru, zabudowy 
szklane, ścianki działowe, kabiny prysznicowe, stoły, 
stoliki, blaty pod umywalki, półki szklane, lustra, 
szklane balustrady i stopnie. Firma Glass House 
proponuje także szkło kuchenne, jako wyjątkowo 
estetyczny i łatwy w utrzymaniu czystości zamiennik 
glazury oraz szkło wykonywane metodą fusingu, 
dającą niemal nieograniczone możliwości projekto-
wania niepowtarzalnych wyrobów. Szklane drzwi są 
nie tylko bardzo dekoracyjne i nowoczesne, ale także 
wyjątkowo praktyczne. Zajmują mało miejsca, nie 
utrudniając komunikacji, co pozwala znacznie łatwiej 
rozplanować posiadaną przestrzeń, a co za tym idzie 
praktyczniej ją wykorzystać. Drzwi szklane przesuwne 
umożliwiają bardzo szybką i bezproblemową zmianę 
aranżacji pomieszczeń, a także ich funkcjonalności. 
Doskonale sprawdzają się w wąskich korytarzach 
i niewielkich pomieszczeniach. Prawidłowo zaprojek-
towane i zamontowane stworzą prawdziwe architek-
toniczne cuda. Oczywiście, w zależności od wielkości 
otworu, który chcemy zabudować, stosujemy drzwi 
jedno- lub dwuskrzydłowe. Drzwi szklane Glass 
House wykonywane są z kilku rodzajów hartowanego 
szkła o różnej grubości (8 i 10 mm) oraz w wielu 
kolorach. Do wyboru jest szkło przezroczyste bądź 
matowe, brązowe, grafitowe lub niebieskie. Szyby 
mogą być także ozdobione piaskowanym wzorem 
lub też na matowym szkle może być wykonany 
przezroczysty wzór. Proponujemy wzory z naszego 
katalogu, ale wykonujemy też indywidualnie zapro-
jektowane wzory. Na szybie mogą znaleźć się motywy 
roślinne (np. piękna zielona trawa), industrialne (np. 
rozświetlone miasto), krajobrazy, a nawet zdjęcie 
przywołujące wakacyjne wspomnienie z ciekawego 
miejsca. Możliwości wyboru obrazów są nieogra-
niczone. Jedyne, o czym należy pamiętać, to odpo-
wiedni rozmiar i rozdzielczość zdjęcia. Do wyrobu 
drzwi wykorzystywane jest najwyższej jakości szkło 
float – hartowane, w różnych grubościach i kolorach. 
Akcesoria do szkła pochodzą z niemieckich i wło-
skich fabryk i są doskonałej jakości. Planując montaż 
drzwi przesuwnych, warto pomyśleć o tym już na 
etapie projektowania pomieszczenia. Nie możemy 
zapomnieć, że tafla szklana musi mieć miejsce, na 
które zostanie przesunięta podczas otwierania. Bardzo 
ważne jest, aby ściana do której będziemy montować 
system, była wykonana z odpowiedniego materiału, 
nie może nim być płyta gipsowo-kartonowa. Firma 
Glass House proponuje dwa rodzaje systemów drzwi 
przesuwnych. Pierwszy z nich to system, w którym 
wózki trzymające szybę schowane są w szynie jezd-
nej, a w drugim uchwyty mocujące szybę jeżdżą po 
rurze mocowanej do ściany. Oba systemy doskonale 
spełniają swoją funkcję, a wybór zależy od preferencji 
użytkownika. Należy jedynie pamiętać, że system 
rurowy może być mocowany tylko do ściany, a sys-
tem profilowy również do sufitu. Drzwi przesuwne 
sprzedawane są w komplecie zawierającym wszystkie 
potrzebne do montażu elementy. Oferujemy systemy 
w różnych wersjach cenowych. 
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DRZWI PRZESUWNE ZE SZKŁA
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