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Drzwi szklane  

Nasza firma rozpocz a dzia alno  od ab-

solutnie nowatorskiego wówczas produktu, 

jakim by el parafinowy. Dzi ki niemu po-

wsta y niezwyk e wiece elowe, do z udze-

nia imituj ce np. kufel piwa, marynaty owo-

cowe czy te  mini-akwaria.

Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom na-

szych klientów, zachwyconych artyzmem 

naszych wyrobów, wprowadzili my na rynek 

ma e dzie a sztuki: szk o formowane metod

fusingu. W ten sposób powsta y nie tylko 

przepi kne patery i misy, ale dekorowanie 

szk a poprzez fusing pozwoli o na stworze-

nie niepowtarzalnych kolekcji, które zosta y

uzupe nione przez wazony, salaterki i wiecz-

niki. Do tej pory szk o zdobione t  metod

i dekoracje na szkle budz  zachwyt u klien-

tów. Nieco pó niej wprowadzili my szk o

r cznie malowane, które zadziwia niepowta-

rzalno ci  wzorów.

Kiedy szk o stapiane przesta o mie  dla nas 

tajemnice, postanowili my wykorzysta  to 

szk o w architekturze. Powsta y pierwsze, 

wci  zapieraj ce dech w piersiach szklane 

drzwi i przeszklenia sta e. Nieograniczone 

bogactwo form i kolorów pozwala na nie-

zwyk e dekoracje wn trz, a szklane aran a-

cje wn trz wr cz ol niewaj . Szklane kabiny 

prysznicowe, szklane p ytki cienne, szklane 

panele, szklane umywalki i szklane dekora-

cje pozwalaj  na urz dzenie azienki w nie-

banalny i ca kowicie indywidualny sposób, 

a szklane p ytki do kuchni stanowi  atrakcyj-

n  alternatyw  dla tradycyjnych kafelków. 

Aby nasze fusowane drzwi szklane idealnie 

wspó gra y z wn trzem, wprowadzili my no-

woczesne sto y szklane i szklane stoliki 

(fusowane blaty szklane). Zreszt  architektu-

ra wn trz jest dziedzin , gdzie jedynymi 

granicami s  granice wyobra ni: robili my

ju ciany ze szk a, fontanny, szklane pod o-

gi, szklane balustrady i szklane wype nie-

nia balustrad, szklane schody, kinkiety 

i lampy, a nawet ponad 10-metrowy yran-

dol. W swym dorobku mamy równie  obiek-

ty sakralne: nowoczesne witra e ze szk a

fusingowego, chrzcielnice, wizerunki wi -

tych, ogromny szklany krzy  na o tarz oraz 

elementy dekoracyjne do ko cio ów, g ów-

nie o tarzy i ambon.

Trzeba zaznaczy , e ca y proces obróbki, 

formowania i dekoracja szk a odbywa si

r cznie, co nadaje wyrobom unikatowy cha-

rakter „hand made”. Jest to warte podkre-

lenia tym bardziej, e nasze szk o architek-

toniczne jest to zawsze szk o bezpieczne, 

hartowane, spe niaj ce normy zarówno pol-

skie, jak i europejskie. Nale y równie  do-

da , e zlecenia naszych klientów realizuje-

my kompleksowo, oferuj c tak e okucia do 

szk a (np. zawiasy, zamki i uchwyty). Stale 

wspó pracujemy z najlepszymi producenta-

mi, takimi jak niemiecka Dorma, której jeste-

my dystrybutorem, francuski Stremler, bel-

gijski Mab, i wielu innych.
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1. Drzwi przesuwne, szklane wykonane meto-
d  fusingu. Dla podniesienia bezpiecze stwa
i wygody u ytkowania drzwi zosta y wykonane 
ze szk a bezpiecznego – hartowanego. Projekt 
indywidualny.

2. Drzwi wahad owe z bocznymi elementami 
sta ymi oddzielaj ce wiatro ap od hallu. Dodat-
kowo wn trze ozdabiaj  bulaje, które zosta y
wykonane t  sam  technik , stylistycznie pasu-
j ce do drzwi. Dla podniesienia bezpiecze stwa
i wygody u ytkowania drzwi zosta y wykonane 
ze szk a bezpiecznego – hartowanego. Projekt 
indywidualny.

3. Drzwi standardowe montowane na klasycz-
nej regulowanej o cie nicy drewnianej. Szk o
bezpieczne hartowane.

4. Drzwi standardowe montowane na klasycz-
nej regulowanej o cie nicy drewnianej. Szk o
bezpieczne hartowane.

5. Kabina prysznicowa wykonana ze szk a fuso-
wanego. System monta u zosta  dostosowany 
do poddasza na którym sufit jest dwuspadowy.
Kabina zosta a wykonana ze szk a bezpieczne-
go hartowanego.
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