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Firma Villa Glass Studio by a jednym z prekursorów wyko-
rzystuj cych fusing (technologia umo liwiaj ca tworzenie 
wyj tkowych przedmiotów z p askich tafli szk a, której efektem s
niezwyk e, pi kne, wielobarwne p askorze by) do produkcji szk a
architektonicznego. Stosowane materia y s  dosy  drogie, a ca y
proces czasoch onny, ale w efekcie mo liwe jest  tworzenie 
wyj tkowych, niepowtarzalnych wyrobów w krótkich seriach. Sama 
idea fusingu jest nies ychanie prosta: u o one na odpowiednich 
formach ceramicznych b d  metalowych kawa ki szk a rozgrzewa 
si  do temperatury ponad 800°C, w której staje si  ono plastyczne, 
po czym powoli studzi do temperatury pokojowej, dzi ki czemu 
szk o przybiera i „zapami tuje” kszta t formy. W praktyce proces 
wytwarzania sk ada si  z kilku etapów i wymaga wielu umiej tno ci. 
Rozpoczyna si  oczywi cie od koncepcji, która jest podstaw  dla 
artystów, w asnor cznie wykonuj cych rze b  reliefu w masie 
gipsowej. Nast pnie taka gipsowa p askorze ba wykorzystywana 
jest jako wzór do wykonania w a ciwej formy z ogniotrwa ych 
materia ów. Gdy forma jest gotowa, uk ada si  na niej szklane tafle 
przyci te do odpowiednich rozmiarów, dodatkowo mo na 
zaaplikowa  odpowiednie do zamierzonego efektu barwniki. 
Wszystko umieszcza si  w piecu, którego powierzchnia robocza 
mo e mie  nawet ponad 7 m2 i mo na rozpocz  w a ciwy proces. 
Dla ka dego produktu opracowywana jest indywidualna krzywa 
temperatur podgrzewania i studzenia, a ca o ci  steruje oczywi cie 
komputer. W konsekwencji szk o przyjmuje kszta t p askorze by 
zgodny z przygotowan  wcze niej form  i kolory zgodne 
z projektem. Jak wida , ca y proces wymaga sporo r cznej pracy 
i jest czasoch onny, nie zniech ca to jednak twórców – przecie
efekt b dzie wyj tkowy!
Szk o architektoniczne musi spe nia  kryteria bezpiecze stwa, 
dlatego wszystkie szklane tafle hartowane s  w specjalnym procesie 
opracowanym specjalnie dla szk a fusingowego zgodnie 
z europejsk  norm  EN 14428. Hartowane szk o jest sze ciokrotnie 
bardziej wytrzyma e na uderzenia, a w przypadku rozbicia rozsypuje 
si  na tysi ce niegro nych kawa eczków. Ta zwi kszona 
wytrzyma o  umo liwia zast pienie tradycyjnego, g adkiego szk a
dekoracyjnym szk em fusingowym w praktycznie ka dym 
przypadku, co daje nieograniczone mo liwo ci zastosowa .

Powstaj  dzi  szklane drzwi, ciany dzia owe, kabiny prysznicowe, 
umywalki, szklane p ytki, dekoracyjne elementy o wietlenia 
i wszystkie te produkty posiadaj  swój w asny, wyj tkowy charakter. 
S  to w istocie wielokolorowe szklane p askorze by 
o abstrakcyjnych wzorach lub realistycznych, precyzyjnych reliefach 
nawi zuj cych do motywów zaprojektowanych przez artystów 
plastyków, architektów lub dekoratorów wn trz. 

Klienci maj  mo liwo  wyboru spo ród kilkudziesi ciu wzorów 
standardowych i setek realizacji, a kolorystyka produktów mo e by
dowolnie dobrana dla indywidualnych potrzeb wystroju wn trza. 
Co wi cej, ka dy mo e nades a  w asne wzory i motywy, które 
chcia by mie  na wytwarzanych dla niego wyrobach. W ten sposób 
mo e sta  si  w a cicielem jedynego w swoim rodzaju produktu 
na wiecie.
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