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Szkło z grafiką jest niezwykle praktycznym i nowoczesnym sposobem wykończenia wnę-
trza. Najczęściej jest wykorzystywane w kuchniach pomiędzy meblami oraz w łazienkach 
w kabinach prysznicowych. Dysponujemy obszerną bazą zdjęć, która zadowoli najbardziej 
wymagających klientów. Ponadto na szkle możemy umieścić prywatną grafikę dostarczoną 
przez klienta. Szkło z grafiką nadaje niepowtarzalny charakter pomieszczeniu i dopełnia 
wizję projektanta.

SZKŁO Z GRAFIKĄ







Kabiny na wymiar stanowią nieodzowny element współczesnych fantazyjnie 
projektowanych łazienek. Niewielka ilość miejsca oraz skosy w pomieszczeniu 
nie są przeszkodą przed użytkowaniem wymarzonej kabiny. Dysponujemy roz-
wiązaniami, które pozwalają na doskonałe wkomponowanie czy to pełnej kabiny 
np. otwieranej do środka, lub z drzwiami składanymi, czy to ścianki typu walk in 
w każdą przestrzeń. Kabiny wykonujemy ze szkła przezroczystego, brązowego 
oraz grafitowego w systemie bez ramowym.

KABINY NA WYMIAR



Wysoka jakość, trwałość oraz estetyka to główne cechy balustrad ze szkła hartowanego. 
Na zewnątrz podkreślają nowoczesny styl domu. Wewnątrz dodają lekkości i elegancji. 
Doskonale komponują się z wieloma materiałami. Z drewnem oraz kamieniem tworzą 
niezwykle spójne połączenie. Są łatwe w utrzymaniu czystości oraz funkcjonalne. Dodat-
kowo nie zaciemniają pomieszczeń co jest ich ogromnym atutem.

BALUSTRADY





Oferujemy zabudowy cało-szklane, które w sposób estetyczny i przejrzysty 
wydzielają pomieszczenia. Szkło przezroczyste daje efekt przestrzeni. Można 
zastosować listwy oraz szkło, które znacznie poprawiają izolację akustyczną. 
Za pomocą folii dekoracyjnej w prosty sposób możemy uzyskać efekt prywat-
ności nie tracąc dostępu światła oraz ozdobić ścianę wycinając różne kształty. 
np. Logo firmy.

ZABUDOWY



Wykonujemy różnego rodzaju elementy wystroju według projektów. Nie boimy się 
nowych wyzwań a do każdego z nich podchodzimy z dbałością o jakość wykona-
nia. Od samego początku nowego projektu staramy się konsultować możliwości 
technologiczne wykonania oraz montażu. Nasze realizacje można zobaczyć mię-
dzy innymi w galeriach handlowych, placówkach banków, na siłowniach oraz sta-
cjach benzynowych.
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