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1. Drzwi przesuwne, szklane wykonane meto-

Drzwi szklane

dĆ fusingu. Dla podniesienia bezpieczeĕstwa
i wygody uīytkowania drzwi zostaây wykonane
ze szkâa bezpiecznego – hartowanego. Projekt
indywidualny.
2. Drzwi wahadâowe z bocznymi elementami
staâymi oddzielajĆce wiatroâap od hallu. Dodatkowo wnċtrze ozdabiajĆ bulaje, które zostaây
wykonane tĆ samĆ technikĆ, stylistycznie pasujĆce do drzwi. Dla podniesienia bezpieczeĕstwa
i wygody uīytkowania drzwi zostaây wykonane
ze szkâa bezpiecznego – hartowanego. Projekt
indywidualny.
3. Drzwi standardowe montowane na klasycznej regulowanej oğcieīnicy drewnianej. Szkâo
bezpieczne hartowane.
4. Drzwi standardowe montowane na klasycznej regulowanej oğcieīnicy drewnianej. Szkâo
bezpieczne hartowane.
5. Kabina prysznicowa wykonana ze szkâa fusowanego. System montaīu zostaâ dostosowany
do poddasza na którym sufit jest dwuspadowy.
Kabina zostaâa wykonana ze szkâa bezpiecznego hartowanego.
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Nasza firma rozpoczċâa dziaâalnoğý od absolutnie nowatorskiego wówczas produktu,
jakim byâ īel parafinowy. Dziċki niemu powstaây niezwykâe ğwiece īelowe, do zâudzenia imitujĆce np. kufel piwa, marynaty owocowe czy teī mini-akwaria.
WychodzĆc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zachwyconych artyzmem
naszych wyrobów, wprowadziliğmy na rynek
maâe dzieâa sztuki: szkâo formowane metodĆ
fusingu. W ten sposób powstaây nie tylko
przepiċkne patery i misy, ale dekorowanie
szkâa poprzez fusing pozwoliâo na stworzenie niepowtarzalnych kolekcji, które zostaây
uzupeânione przez wazony, salaterki i ğwieczniki. Do tej pory szkâo zdobione tĆ metodĆ
i dekoracje na szkle budzĆ zachwyt u klientów. Nieco póĩniej wprowadziliğmy szkâo
rċcznie malowane, które zadziwia niepowtarzalnoğciĆ wzorów.
Kiedy szkâo stapiane przestaâo mieý dla nas
tajemnice, postanowiliğmy wykorzystaý to
szkâo w architekturze. Powstaây pierwsze,
wciĆī zapierajĆce dech w piersiach szklane
drzwi i przeszklenia staâe. Nieograniczone
bogactwo form i kolorów pozwala na niezwykâe dekoracje wnċtrz, a szklane aranīacje wnċtrz wrċcz olğniewajĆ. Szklane kabiny

prysznicowe, szklane pâytki ğcienne, szklane
panele, szklane umywalki i szklane dekoracje pozwalajĆ na urzĆdzenie âazienki w niebanalny i caâkowicie indywidualny sposób,
a szklane pâytki do kuchni stanowiĆ atrakcyjnĆ alternatywċ dla tradycyjnych kafelków.
Aby nasze fusowane drzwi szklane idealnie
wspóâgraây z wnċtrzem, wprowadziliğmy nowoczesne stoây szklane i szklane stoliki
(fusowane blaty szklane). ZresztĆ architektura wnċtrz jest dziedzinĆ, gdzie jedynymi
granicami sĆ granice wyobraĩni: robiliğmy
juī ğciany ze szkâa, fontanny, szklane podâogi, szklane balustrady i szklane wypeânienia balustrad, szklane schody, kinkiety
i lampy, a nawet ponad 10-metrowy īyrandol. W swym dorobku mamy równieī obiekty sakralne: nowoczesne witraīe ze szkâa
fusingowego, chrzcielnice, wizerunki ğwiċtych, ogromny szklany krzyī na oâtarz oraz
elementy dekoracyjne do koğcioâów, gâównie oâtarzy i ambon.
Trzeba zaznaczyý, īe caây proces obróbki,
formowania i dekoracja szkâa odbywa siċ
rċcznie, co nadaje wyrobom unikatowy charakter „hand made”. Jest to warte podkreğlenia tym bardziej, īe nasze szkâo architektoniczne jest to zawsze szkâo bezpieczne,
hartowane, speâniajĆce normy zarówno polskie, jak i europejskie. Naleīy równieī dodaý, īe zlecenia naszych klientów realizujemy kompleksowo, oferujĆc takīe okucia do
szkâa (np. zawiasy, zamki i uchwyty). Stale
wspóâpracujemy z najlepszymi producentami, takimi jak niemiecka Dorma, której jesteğmy dystrybutorem, francuski Stremler, belgijski Mab, i wielu innych.
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