SZKLANE
DRZWI
BEZRAMOWE

GLASPOL

S A I N T- G O B A I N

Bezramowe drzwi szklane znajduj¹
coraz wiêksze zainteresowanie w œrodowisku architektonicznym i inwestorskim. Drzwi takie po³¹czone s¹ z pod³o¿em za pomoc¹ metalowych okuæ
w szerokiej gamie funkcjonalnej i wzorniczej. Szk³o stanowi wa¿ny element
konstrukcyjny i dlatego musi byæ poddane wczeœniej specjalistycznej obróbce termicznej (hartowaniu) podwy¿szaj¹cej jego wytrzyma³oœæ na zginanie.

Bezramowe drzwi szklane
Drzwi szklane tak jak i tradycyjne
mo¿emy zastosowaæ jako drzwi wejœciowe do obiektu lub wewn¹trz
budynku zarówno w obiektach u¿ytecznoœci publicznej jak i w budownictwie indywidualnym.
Zamocowaæ je mo¿na do typowych
oœcie¿nic wykorzystywanych
w drzwiach tradycyjnych oraz bezpoœrednio do œciany po zastosowaniu
specjalnych okuæ.
Firma Glaspol oferuje drzwi i okucia,
które mo¿na zastosowaæ w ka¿dym
z opisanych powy¿ej przypadków.
SGG Securit Clarit Studio to drzwi
szklane oœcie¿nicowe przeznaczone
do budynków mieszkalnych, charakteryzuj¹ce siê delikatn¹ lini¹ zamka
i smuk³ymi zawiasami.
SGG Securit Clarit Atelier FR maj¹ bardziej masywny zamek w porównaniu
do poprzedniego rozwi¹zania oraz
zaokr¹glone zawiasy uwzglêdniaj¹ce
w swojej pracy zwiêkszon¹ czêstotliwoœæ procesu eksploatacji.

SGG Securit Portal przeznaczone s¹
do zastosowania bezpoœrednio w otworze œciany i maj¹ okucia ró¿ni¹ce siê
od wczeœniej opisanych rozwi¹zañ.
Jako element konstrukcyjny drzwi
mo¿emy zastosowaæ szerok¹ gamê
szkie³ z grupy Saint Gobain Glass:
 SGG SECURIT PLANILUX – szk³o
transparentne float,
 SGG SECURIT DIAMANT – szk³o
extra neutralne,
 SGG SECURIT PARSOL – szk³o
barwione w masie,

SGG SECURIT MASTER GLASS,
LISTRAL, SILVIT – szk³a ornamentowe,
 SGG SECURIT SATINOVO – szk³o
trawione kwasem (matowe).


INFORMACJE
DODATKOWE
Firma Glaspol wykonuje równie¿, jako
element dekoracyjny drzwi szklanych,
sitodruk w szerokim wachlarzu standardowych wzorów i kolorów. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ wykonania indywidualnego wzoru na szkle wed³ug
¿yczenia klienta.
Oprócz drzwi szklanych Glaspol ma
w swojej ofercie inne skomplikowane
produkty ze szk³a jak: pod³ogi, schody, daszki, balustrady, szyby kuloodporne oraz produkt znajduj¹cy zastosowanie w systemach alarmowych
o nazwie SGG Securit Alarm.
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GLASPOL SAINT-GOBAIN
ul. Kolejowa 1, 32-312 Jaroszowiec
tel. (32) 649 95 00
e-mail: glaspol@glaspol.com
www.glaspol.com

