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CZYM JEST SZKŁO Z GRAFIKĄ?

Szkło z grafiką to produkt, którego poszukujesz. Zamiast kłopotliwych kafli, 
nietrwałych fototapet i przybrudzonych frontów meblowych… to doskonałe 
rozwiązanie - nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne.

Dzięki rozwojowi innowacyjnych technologii, szkło z grafiką dynamicznie staje się 
materiałem wszechstronnie wykorzystywanym w budownictwie, stosuje się je 
we wnętrzach biurowych, handlowych, jak również w aranżacji wnętrz mieszkalnych. 
Przestrzeń dzielona szklaną zabudową, szklanymi elementami z grafiką pozostaje 
lekka i subtelna. Jak się okazuje, szkło z grafiką doskonale harmonizuje z całością 
projektów wnętrzarskich. 
Oferowane przez nas szkło z grafiką nabiera indywidualnego i niepowtarzalnego 
charakteru dzięki potencjałowi stosowania najprzeróżniejszych grafik w rozmaitych 
rozwiązaniach indywidualnych (pod wymiar) i systemowych. 

SZKŁO LAMINOWANE JEST BEZPIECZNE - SAFETY GLASS

Druk grafiki na szkle wiąże się z koniecznością laminowania szkła, 
aby było ono bezpieczne, trwałe i nie pękało. Samo połączenie 
farby ze szkłem nie stanowi dobrego łącznika, podobnie szkło 
lakierowane ani lacobel również nie spełniają norm wyznaczonych 
dla szkła bezpiecznego. 
Proces technologiczny laminowania szkła polega na wygrzaniu
w piecu przy temperaturze 130 stopni w czasie kilku godzin, 
co daje trwałe połączenie wszystkich elementów. Szkło laminowane 
pozostaje stabilne nawet po rozbiciu, tym samym chroni przed 
urazami czy skaleczeniami. 

ZALETY SZKŁA Z GRAFIKĄ

- możliwość stworzenia niepowtarzalnej, oryginalnej 
aranżacji wnętrza, ciekawego wzornictwa mebli
-  łatwość utrzymania powierzchni szkła z grafiką w czystości, 
(do utrzymania szklanej powierzchni w czystości 
wystarczy przetarcie jej szmatką z płynem do mycia 
szyb)
- szybki i niekłopotliwy montaż okładzin szklanych 
na ściany i fronty (zajmuje to około 1 do 2 godzin, bez kurzu 
i brudu...
- możliwość przeprowadzenia w przyszłości szybkiej 
i czystej wymiany okładzin ściennych, frontów i innych elementów 
szkła z grafiką w przypadku chęci zmiany designu.
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Grafika

Tafla szklana Tafla szklana

SOLOGLASS
pojedyncza szyba z grafiką  

Grafika

Tafla szklana

DUOGLASS
podwójna szyba z grafiką  

D E G L A S S . P L

SOLOGLASS to pojedyncza tafla szkła z grafiką 
o różnej grubości, zwykle 4, 5 i 6 mm (lub
więcej) z grafiką od lewej (wewnętrznej) 
strony. 

DUOGLASS TO podwójna tafla szkła z umieszczoną
pośrodku grafiką. W różnych grubościach: 
2 x 3 mm; 2 x 4 mm; 2 x 5 mm i 2 x 6 mm i in.
kombinacjach.
W przypadku DUOGLASS wszystkie elementy 
zdobień, grafika, powłoki typu DECORMAT 
znajdują się pomiędzy taflami szkła i nie są 
bezpośrednio narażone na działanie czynników 
zewnętrznych.

LUSTRO Z GRAFIKĄ to pojedyncza tafla szkła
z grafiką o różnej grubości - 3, 4 i 5 mm i in.
Grafika znajduje się od lewej strony lustra -
pomiędzy szkłem a warstwą lustrzaną.

LUSTRO Z GRAFIKĄ
pojedyncza szyba (lustro) z grafiką  

Tafla szklana

Grafika

Warstwa lustrzana

SZKŁO POJEDYNCZE, SZKŁO PODWÓJNE, LUSTRO… Z GRAFIKĄ



FLOATO P T I
WHITE

nh h

rodzaj szkła

hartowanie

WARIANTY DOBORU SZKŁA

SZKŁO ZWYKŁE A SZKŁO OPTI-WHITE?

Klient wybierając szkło z grafiką,  w dużej części przypadków 
decyduje o wyborze pomiędzy szkłem typu float a szkłem 
opti-white, tzw. szkłem białym.   

Float to szkło zwykłe, zawierajęce ok. 3-4% zielonego zabarwienia. 
Zdarza się przy  drukowaniu szkła, szczególnie grafikami o dużej 
zawartości białych płaszczyzn, widoczny zielony odcień. Należy 
to uwzględniać przy wyborze szkła. 

Opti-white to szkło specjalne, IDEALNIE BEZBARWNE, odbarwione 
chemiczne, nie posiadające zielonego odcienia. Droższe od szkła 
zwykłego float.

HARTOWANE I NIEHARTOWANE

Decyzja klienta jest równie ważna przy wyborze szkła w wersji 
hartowanej lub niehartowanej.

Szkło hartowane jest 6-krotnie bardziej wytrzymałe mechanicznie 
od szkła niehartowanego. Dodatkowo, w przypadku stłuczenia rozpada 
się w tzw. “drobny mak”, bez dużych niebezpiecznych kawałków.

Szkło laminowane samo w sobie jest bezpieczne, bowiem stanowi je 
trwałe połączenie szkła z medium graficznym, aczkolwiek w niektórych 
przypadkach wskazane jest zastosowanie szkła hartowanego. Przykładowo 
w większości przypadków panele kuchenne nie muszą być 
hartowane, wystarczy jedynie szkła hartowanego użyć dla ekranu 
przy elemencie grzewczym (kuchnia gazowa, indukcyjna).

Proponujemy wiele kombinacji szkła z grafiką, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta… Nim klient zdecyduje się na dany 
produkt powinien zwrócić uwag na kilka istotnych technicznych informacji dotyczących naszych propozycji.

TECHNOLOGIA SZKŁA Z GRAFIKĄ
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No transparent float KOLOR

Decormat KOLOR

Decormat KOLOR + biały

Transparent float KOLOR

Transparent float  + białyKOLOR

GRAFMIRROR KOLOR

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DEKORACYJNYCH

Powłoka nietransparentna, typowe rozwiązanie dla 
wszelkich paneli ściennych i dekorów

Powłoka lustrzana nietransparentna, rozwiązanie 
na wybrane panele ścienne i fronty meblowe, nadaje 
się także do stosowania na drzwi.

Powłoka przezierna, świetne rozwiązanie dla drzwi 
i ścianek działowych, można stosować także jako 
fronty meblowe.

Powłoka półprzezierna satynowa, świetne rozwiązanie 
dla drzwi, ścianek działowych, można stosowac także 
jako fronty meblowe.

Powłoka półprzezierna satynowa, swietne rozwiazanie 
dla drzwi, ścianek działowych, można stosować także 
jako fronty meblowe. Efekt wzmocniony użyciem 
białego koloru.

Powłoka przezierna, świetne rozwiązanie dla drzwi 
i ścianek działowych, można stosować także jako 
fronty meblowe. Efekt wzmocniony użyciem białego 
koloru. 

No transparent

Transparent

Transparent + WH

Decormat

Grafmirror 

Decormat + WH

GRAFIKI I ZDOBIENIA

Wyboru grafiki klient dokonuje na jednym 
ze stocków zdjęciowych. Proponujemy 
FOTOLIA.PL. Tam można wybrać 
odpowiedni motyw, wzór, który później 
zostanie nadrukowany na szkle.

Wybierając grafikę należy zwrócić uwagę
na kilka istotnych elementów, które 
później decydują o jakości produktu, 
który otrzymuje klient.

Ważne jest aby wybierać zdjęcia tylko 
w największej rozdzielczości, zwykle nie 
mniejszej niż 3500-4000 px na krótszym 
boku. W przypadku grafik wektorowych 
problem z rozdzielczością nie istnieje, 
można zastosować każdą grafikę 
wektorową na szkło.
Drugą równie istotną kwestią jest 
odpowiedni dobór grafiki do kształtu szkła, 
które klient zamawia. Jeśli zamawia tafle 
w układzie pionowym, powinien szukać 
wśród grafik pionowych, jesli tafle są 
w układzie poziomym, ważne jest aby 
grafika miała układ panoramiczny.

Nasza propozycja produktu nie ogranicza 
się jedynie do laminowanego szkła 
z grafiką w wersji nietransparentnej. 
Proponujemy naszym klientom rozwiązania 
z powłokami satynowymi typu decormat, 
lub zupełnie transparentnymi z elementami 
nieprzeziernymi, np. w kolorze białym.



„ZATOPIONE” W SZKLE… JAK W BURSZTYNIE

TECHNOLOGIA, KTÓRA INSPIRUJE...

WIELKA ZALETA SATYNOWEGO SZKŁA DUOGLASS!  
BRAK EFEKTU „BRUDNYCH RĄK” NA SZKLE!

Jednym z ciekawszych pomysłów na indywidualność aranżacji naszym 
produktem jest łączenie szkła duoglass (szkło podwójne laminowane) 
z różnymi elementami, które można umieścić pomiędzy dwiema taflami. 
Do łączenia poprzez laminowanie ze szkłem można użyć różnego 
rodzaju elementów ”eco” – płatków kwiatów, łodyg traw, liści drzew itp., 
materiałów syntetycznych, jak np. siatki, sznurki, linki, kolorowe 
nici itp., tak naprawdę - wszystko, co tylko da się zastosować!

Stosowanie szkła z grafiką często budzi obawy użytkowników przed 
trudno usuwalnymi zabrudzeniami  lewej strony – odciskami palców, 
zanieczyszczeniami atmosferycznymi, tłuszczem kuchennym. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku szkła z grafiką używanego 
w kuchniach, łazienkach, drzwiach, kabinach prysznicowych, itp., 
które łatwo się brudzą. 

Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie DUOGLASS (szkło 
podwójne laminowane), w którym grafika, wszystkie elementy zdobień, 
powłoki typu DECORMAT, są zamknięte pomiędzy dwiema taflami. 
Dzięki temu nie są bezpośrednio narażone na działanie czynników 
zewnętrznych. Tym samym nie ma możliwości zabrudzenia 
wewnętrznych elementów. 

BRAK EFEKTU
„BRUDNYCH RĄK”

NA SZKLE SATYNOWYM
TYPU DECORMAT
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W zabawie konwencją, poszukiwaniem wyjątkowego wnętrza z tak samo wyjątkowym, zupełnie indywidualnym szkłem 
z grafiką można pójść dalej…Nasze szkło to nie tylko przedstawione wcześniej rozwiązania technologiczne i dekoracyjne. 
Mamy wiele innych pomysłów, które można twórczo, kreatywnie zrealizować w każdej przestrzeni. 
Poznaj ciekawe połączenia, dopełnienia aranżacyjne, specyfikę przeźroczystości technik, pomysły 
na graficzność wnętrza itp…  i zainspiruj się naszą technologią!



ZABAWA ZE SZKŁEM 3D! ZASKAKUJĄCY EFEKT WIZUALNY!

LUSTRO Z GRAFIKĄ! 
PROPONUJEMY GRAFMIRROR!!!

Lustra grafmirror to wyjątkowy pomysł – połączenie 
lustra ze zdjęciem, wzorem, motywem. Produkt jest 
nowoczesny, sprzyjający rozwojowi designu wnętrz, 
estetyczny i przede wszystkim funkcjonalny. Dzięki temu 
każde wnętrze i mebel można odmienić w oryginalny 
sposób. Istotnym jest fakt, ze grafika znajduje się 
„pod szkłem”, od lewej strony lustra – pomiędzy szkłem 
a warstwą lustrzaną.

Dzięki GRAFMIRROR powiększysz przestrzeń, 
rozjaśnisz pomieszczenia, udekorujesz meble 
– masz wszystko w jednym!

Bardzo ciekawe efekty daje dwustronny transparentny druk z„przesunięciem”, 
który powoduje wrażenie trójwymiarowości grafiki. Przesuwające się względem 
siebie płaszczyzny nadruku są autentyczną inspiracją do tworzenia niecodziennych 
projektów graficznych. Opracowaliśmy technologię, która pozwala realizować 
takie pomysły… Poznaj bliżej szkło z grafiką 3D – przekonasz się, że możesz 
tworzyć niepowtarzalne aranżacje!!!

Prawa strona z boku Lewa strona z boku Prawa strona na wprost 



DEGLASS
szkło z grafiką 

pod indywidualny 
wymiar

SZKLANE FRONTY 
MEBLOWE

  

SZKLANE FRONTY 
DO SZAF PRZESUWNYCH  

SZKLANE DRZWI
  

SZKLANE PANELE (DEKORY) 
(WNĘTRZA MIESZKALNE, KUCHENNE, 

ŁAZIENKOWE, BIUROWE,KOMERCYJNE)

SZKLANE KABINY 
PRYSZNICOWE

  

SZKLANE BALUSTRADY 
I WINDY

SZKLANE ŚCIANY DZIAŁOWE



G R A F I K A T R A N S P O R T

Zamówione szkło z grafiką
dostarczamy naszym 
transportem w bezpieczny 
sposób do inwestora.

Inwestor wybiera grafikę, 
na bazie której przygotujemy 
wizualizację i projekt 
szkła z grafiką.

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE
SZKŁO Z GRAFIKĄ POD WYMIAR

OFERTA SZKLA Z GRAFIKĄ PRODUKOWANEGO POD WYMIAR INDYWIDUALNY (PREMIUM). 

D E G L A S S . P L

Inwestor podejmuje 
decyzję odnośnie szkła
- jego rodzaju ( float, 
opti-white), grubości (mm),
i specyfiki obróbki 
(szlif, poler). 

S Z K Ł O

J A K I E   T O
P R O S T E

n o
U V

l a m
s a f e

Laminat to trwałe połączenie 
szkła z grafiką

Produkt odporny na działanie 
promieni UV, nie blaknie

Produkt montowany za 
pomocą nieagresywnej 
chemii budowlanej

Produkt profesjonalnie 
obrobiony na krawędziach,
szlifem lub polerem

Brak efektu „brudnych rąk”
na szkle satynowym
typu decormat

Produkt dostarczamy 
własnym transportem



D E G L A S S . P L

PANELE  Z GRAFIKĄ 
DO WNĘTRZ MIESZKALNYCH

ZASTOSOWANIE:

- salony, pokoje dzienne,
- pokoje młodzieżowe, 
- pokoje dziecięce,
- pokoje gościnne,
- łazienki, toalety
- hole, korytarze, 
- sypialnie, garderoby, itp.  

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje 
na jednym ze stocków. 
Proponujemy FOTOLIA.PL. 
Tam znajdują się odpowiednie 
zdjęcia, wzory wektorowe, 
które później zostaną 
nadrukowane na szkle.



Jako rozwiązanie indywidualne, pod wymiar, proponujemy:

- szklane panele z grafiką z wyciętymi otworami
- szklane panele z grafiką bez otworów

Szkło z grafika jest ciekawym designerskim rozwiązaniem dla 
wnętrz mieszkalnych, takich jak salon, sypialnia, łazienka... 
Ciekawy projekt graficzny może stworzyć w mieszkalnym wnętrzu 
niepowtarzalną intymną atmosferę, umożliwiającą większy relaks 
i regenerację. Dobrym przykładem jest łazienka, która dzięki szkle 
z grafiką może przybrać wygląd ekskluzywnych zabiegowych 
pomieszczeń spa, saun czy przestrzeni kąpielowych. 

Szklane panele z grafiką we wnętrzach to:
- atrakcyjny, wyjątkowy design,
- indywidualna aranżacja z ew. dominantą
- możliwość wydzielenia strefy
- łatwość utrzymania w czystości.  

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

nh h

DUOGLASSSOLOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego produktu

nh h

hartowanie

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych

No transparent Grafmirror
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5 najważniejszych zalet szkła z grafiką 
w kuchni:
- łatwość w utrzymaniu czystości,
- wyjątkowy design, “charakter” kuchni
- łatwy, szybki, nieinwazyjny montaż
- duża odporność na wysokie temperatury
- duża odporność na wilgoć.  

D E G L A S S . P L

PANELE  Z GRAFIKĄ DO WNĘTRZ KUCHENNYCH

ZASTOSOWANIE:

- wszelkiego rodzaju 
przestrzeń kuchenna, 
zarówno klasyczna, 
jak i otwarta, 
czy półotwarta, itp.  

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje na jednym ze stocków. 
Proponujemy FOTOLIA.PL. Tam znajdują się odpowiednie 
zdjęcia, wzory wektorowe, które później zostaną 
nadrukowane na szkle.
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Jako rozwiązanie indywidualne, pod wymiar, proponujemy:

- szklane panele z grafiką z wyciętymi otworami 
- szklane panele z grafiką bez otworów

Szkło umieszczone nad blatem kuchennym powoduje, że kuchnia wygląda 
wyjątkowo. Zamiast standardowo używanych kafli, można zastosować nasze szkło 
z grafiką i spowodować, że kuchnia stanie się przestrzenią lekką i subtelną, 
z „charakterem”.  Szczególnie sprawdza się to w przypadku kuchni, która połączona 
jest z pokojem dziennym - szklane elementy zwykle doskonale harmonizują 
z całością projektu wnętrza.

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

nh h

DUOGLASSSOLOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego produktu

nh h

hartowanie

Propozycje rozwiązań 
dekoracyjnych

No transparent

HARTOWANE W KUCHNI?

Czy w przypadku paneli z grafiką należy zawsze stosować szkło hartowane w kuchni? 
Podpowiadamy, że nie zawsze jest to konieczne. 
W większości przypadków panele miedzyszafkowe nie muszą być hartowane, 
wystarczy jedynie szkła hartowanego użyć dla ekranu przy elemencie grzewczym 
(kuchnia gazowa, indukcyjna). Takie rozwiązanie jest praktyczne i wystarczające 
bezpieczne.



ZASTOSOWANIE:

- biura, gabinety,
- hole, korytarze, 
- sale konferencyjne,
- recepcje, itp.  

Jako rozwiązanie indywidualne, pod wymiar, proponujemy:

- szklane panele z grafiką z wyciętymi otworami 
- szklane panele z grafiką bez otworów

Szkło z grafiką z powodzeniem można stosować we wnętrzach 
biurowych. Podobnie jak we wszystkich innych dodają 
ekskluzywności pomieszczeniom, a dzięki specyfice produktu 
każdy projektant w prosty sposób może biurową przestrzeń 
prawdziwie ozdobić - szklane elementy zwykle doskonale 
harmonizują z całością wnętrz. 

D E G L A S S . P L

PANELE  Z GRAFIKĄ DO WNĘTRZ BIUROWYCH

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje na jednym 
ze stocków. Proponujemy FOTOLIA.PL. 
Tam znajdują się odpowiednie zdjęcia, 
wzory wektorowe, które później zostaną 
nadrukowane na szkle.
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FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

nh h

DUOGLASSSOLOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego produktu

nh h

hartowanie

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych

No transparent Grafmirror

SZKLANE TABLICE INFORMACYJNE? SYSTEM IDENTYFIKACJI?

Szkło z grafiką jest ciekawym pomysłem aranżacyjnym 
dla firm. Stosowane powszechnie w biurach tabliczki 
informacyjne mogą być wykonane na szkle z grafiką. Mimo, 
że to jedynie drobne elementy - w ciekawy sposób dopełniają 
nowoczesność wnętrz biurowych. 



D E G L A S S . P L

Jako rozwiązanie indywidualne (tylko pod wymiar!) proponujemy:

- szklane panele z grafiką z wyciętymi otworami 
- szklane panele z grafiką bez otworów

Szkło z grafika sprawdza się szczególnie w tych przestrzeniach, które mają 
charakter komercyjny. Szkło dodaje ekskluzywności pomieszczeniom, stanowi 
przy tym świetną reklamę dla firm, które nim ozdobiły miejsca swojej 
działalności. Łatwe w aranżacji, efektowne szklane elementy zwykle doskonale 
harmonizują z całością wnętrz. 

PANELE  Z GRAFIKĄ DO WNĘTRZ KOMERCYJNYCH

ZASTOSOWANIE:

- salony fryzjerskie, spa
- gabinety kosmetyczne, 
- restauracje, bary,
- kluby fitness, siłownie
- hale sportowe, baseny
- sklepy, butiki, 
- centra handlowe, itp.  

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje 
na jednym ze stocków. 
Proponujemy FOTOLIA.PL. 
Tam znajdują się odpowiednie 
zdjęcia, wzory wektorowe, 
które później zostaną 
nadrukowane na szkle.

18



EFEKTOWNE MIEJSCE Z CIEKAWYM DESIGNEM?
Szklane panele z grafiką świetnie nadają się do stosowania w różnych wnętrzach komercyjnych. 
Duże ciekawe, graficzne motywy na szkle przykuwają uwagę, stając się efektywną reklamą.

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

nh h

DUOGLASSSOLOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego produktu

nh h

hartowanie

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych

No transparent Grafmirror



SZKLANE FRONTY... 
W RAMCE CZY KLEJONE DO PŁYTY MEBLOWEJ?

Szklany front meblowy można zamontować na kilka 
sposobów. Dwa najbardziej popularne to:
- klejenie do płyty meblowej - wtedy w grę wchodzi 
jedynie front nietransparentny,
- montaż w aluminiową ramkę, sposób szybszy, lecz 
droższy.
Wybór jest po stronie klienta.

Pobaw się swoim meblem!
Możesz całkowicie odmienić, zindywidualizować 
każdy mebel, jeśli zastosujesz grafikę na szkle.

Jako rozwiązanie indywidualne, pod wymiar proponujemy:

- szklane fronty z grafiką z wyciętymi otworami
- szklane fronty z grafiką bez otworów

Fronty ze szkła z grafika dają zupełnie nowe możliwości aranżacyjne. 
Odpowiednio wykorzystywane szkło i okucia frontów doskonale 
komponują się nie tylko z samymi meblami, ale i z resztą pomieszczenia.
Szklane fronty można zaaranżować m.in. jako dekor, pionowy bądź 
poziomy. Otrzymujemy wtedy formę dopełnienia zestawu meblowego 
o element ekskluzywności, wizualnie zintegrowany z wnętrzem. 

BRAK EFEKTU
„BRUDNYCH RĄK”
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ZASTOSOWANIE:

- meble kuchenne,
- meble młodzieżowe i dziecięce, 
- meble niestandardowe, itp.
  

FRONTY MEBLOWE Z GRAFIKĄ

BRAK EFEKTU
„BRUDNYCH RĄK”

NA SZKLE SATYNOWYM
TYPU DECORMAT



D E G L A S S . P L

No transparent

Transparent

Graphmirror 

Decormat + WH

Decormat

Transparent + WH

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

nh h

DUOGLASSSOLOGLASS

rodzaj szkła

hartowanie

Warianty doboru szkła 
dla prezentowanego 
produktu

nh h

hartowanie

Propozycje rozwiązań 
dekoracyjnych

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje 
na jednym ze stocków. 
Proponujemy FOTOLIA.PL. 
Tam znajdują się odpowiednie 
zdjęcia, wzory wektorowe, 
które później zostaną 
nadrukowane na szkle.
W przypadku frontów 
meblowych, głównie w kwestii
propozycji dekoracyjnych warto 
skorzystać z rad profesjonalistów, 
mających bogate doświadczenie 
w realizacji tego typu zamówień.



Jako rozwiązanie indywidualne, podobnie jak w przypadku frontów meblowych, tylko pod wymiar, proponujemy:

- szklane fronty z grafiką z wyciętymi otworami
- szklane fronty z grafiką bez otworów

Szklane fronty do szaf podobnie jak inne szklane fronty to nowoczesny design - wizualnie lekkie, ciągle gwarantują 
elementarne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu grafiki takie rozwiązania mogą być wyjątkowym pomysłem 
dla każdego wnętrza. Wykorzystywane szkło i okucia doskonale komponują się z resztą pomieszczenia… co ważne, 
projektanci zwykle nie spotykają się z większymi ograniczeniami w stosowaniu takiego produktu.

D E G L A S S . P L

FRONTY Z GRAFIKĄ DO SZAF PRZESUWNYCH

22

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO POKOJU DZIECKA!
Szkło jest bezpieczne i w przypadku dużego frontu szafy 
wspaniale nadaje się do wyeksponowania grafik, których 
temat jest bliski dziecku, np. jego własne rysunki.

BRAK EFEKTU
„BRUDNYCH RĄK”

NA SZKLE SATYNOWYM
TYPU DECORMAT



No transparent

Transparent

Graphmirror 

Decormat + WH

Decormat

Transparent + WH

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

nh h

DUOGLASSSOLOGLASS

rodzaj szkła

hartowanie

Warianty doboru szkła 
dla prezentowanego 
produktu

nh h

hartowanie

Propozycje rozwiązań 
dekoracyjnych

UŻYJ GRAFIKI JAKO APLIKACJĘ DO FRONTU!
W przypadku frontów z grafiką można je zastosować jako graficzną aplikację (wstawkę) w formie dekoru. 

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje 
na jednym ze stocków. 
Proponujemy FOTOLIA.PL. 
Tam znajdują się odpowiednie 
zdjęcia, wzory wektorowe, 
które później zostaną 
nadrukowane na szkle.
W przypadku frontów 
meblowych, głównie w kwestii
propozycji dekoracyjnych warto 
skorzystać z rad profesjonalistów, 
mających bogate doświadczenie 
w realizacji tego typu zamówień.



D E G L A S S . P L

DRZWI Z GRAFIKĄ

ZASTOSOWANIE:

- pracownie, urzędy, 
inne wnętrza biurowe,
- salony, gabinety, sklepy, 
butiki, inne wnętrza 
komercyjne,
 - wnętrza mieszkalne, itp.  

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje 
na jednym ze stocków. Proponujemy 
FOTOLIA.PL. Tam znajdują się 
odpowiednie zdjęcia, wzory wektorowe, 
które później zostaną nadrukowane 
na szkle.
W przypadku grafik transparentnych 
należy zwrócić uwagę na fakt, że 
będą one miały prawą i lewa stronę
- szczególnie jest to ważne 
w projektach z napisami.

Jako rozwiązanie indywidualne, pod wymiar, proponujemy:

- szklane drzwi z grafiką
- szkło z grafiką na drzwi

Dzięki szkłu z grafiką drzwi są indywidualne, nadają charakter i zdobią wnętrze. 
Szklane drzwi to modernistyczny design - dzięki wizualnej lekkości 
i transparentności szkła, ciągle gwarantują elementarne bezpieczeństwo. 
Zawsze wzbogacają aranżowaną przestrzeń, a dzięki zastosowaniu grafiki, 
mogą być wyjątkowym rozwiązaniem dla każdego wnętrza. Wykorzystywane 
szkło i okucia doskonale komponują się z resztą pomieszczenia… co ważne, 
projektanci zwykle nie spotykają się z większymi ograniczeniami w stosowaniu. 
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PRODUKT POD INWESTYCJĘ!
Prezentowane szkło z grafiką, szkło hartowane,
i szkło bezpieczne możemy zaoferować jako 
PRODUKT POD INWESTYCJĘ. 
Proponujemy atrakcyjne warunki - wysoką 
jakość, szybki termin realizacji i dobrą cenę.

BRAK EFEKTU
„BRUDNYCH RĄK”

NA SZKLE SATYNOWYM
TYPU DECORMAT



S Z K L O D O T W O I C H W N E T R Z . P L

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

h

DUOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego 
produktu

h

No transparent Transparent Graphmirror Decormat + WHDecormatTransparent + WH

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych
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ZASTOSOWANIE:

- pracownie, urzędy, 
inne wnętrza biurowe,
- salony, gabinety, sklepy, 
butiki, inne wnętrza 
komercyjne,
 - wnętrza mieszkalne, 
itp.  

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient 
dokonuje na jednym 
ze stocków foto. 
Proponujemy FOTOLIA.PL. 
Tam są odpowiednie 
zdjęcia, wzory wektorowe, 
które później zostaną 
nadrukowane na szkle.
W przypadku grafik 
transparentnych należy 
zwrócić uwagę na fakt, 
że będą one miały prawą 
i lewa stronę - szczególnie 
jest to ważne w projektach 
z napisami.

ŚCIANY DZIAŁOWE Z GRAFIKĄ

PRODUKT POD INWESTYCJĘ!
Prezentowane szkło z grafiką, szkło hartowane,
i szkło bezpieczne możemy zaoferować jako 
PRODUKT POD INWESTYCJĘ. 
Proponujemy atrakcyjne warunki - wysoką 
jakość, szybki termin realizacji i dobrą cenę.

BRAK EFEKTU
„BRUDNYCH RĄK”

NA SZKLE SATYNOWYM
TYPU DECORMAT



Jako rozwiązanie indywidualne, pod wymiar, proponujemy:

- szkło z grafiką na ścianki działowe

Szklane ścianki działowe to nowoczesny design 
- maksymalizują odczucia przestrzeni dzięki wizualnej 
lekkości i transparentności szkła, ciągle gwarantując 
elementarne bezpieczeństwo. Umiejętnie zastosowana 
szklana ścianka z grafiką jest niezwykle efektownym 
elementem architektonicznym, wzbogacającym 
projektowaną przestrzeń. Dzięki dużym możliwościom 
aranżacyjnym można np. ciekawie wydzielać różne 
strefy w pomieszczeniach.

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

h

DUOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego 
produktu

h

No transparent Transparent Graphmirror Decormat + WHDecormatTransparent + WH

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych
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Jako rozwiązanie indywidualne, pod wymiar, proponujemy:

- szkło z grafiką na balustrady i windy

Przestrzeń dzielona szklanymi balustradami nie zmniejsza się 
optycznie, pozostaje wciąż lekka, a szklane elementy doskonale 
współgrają z całością projektu wnętrza. Szklane balustrady, szkło 
w windach to nowoczesność, która w ciekawy sposób może 
dopełnić aranżowaną przestrzeń. Dzięki zastosowaniu grafiki 
na szkle każdy hol, korytarz, również winda może zyskać 
wyjątkowy, niepowtarzalny wygląd.

BALUSTRADY I WINDY Z GRAFIKĄ

ZASTOSOWANIE:

- hole, korytarze, antresole
klatki schodowe we wnętrzach 
biurowych, komercyjnych 
i mieszkalnych, itp.  

GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje 
na jednym ze stocków foto. 
Proponujemy FOTOLIA.PL. 
Tam są odpowiednie 
zdjęcia, wzory wektorowe, 
które później zostaną 
nadrukowane na szkle.
W przypadku grafik 
transparentnych należy 
zwrócić uwagę na fakt, że 
będą one miały prawą 
i lewa stronę - szczególnie 
jest to ważne w projektach 
z napisami.
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PRODUKT POD INWESTYCJĘ!
Prezentowane szkło z grafiką, szkło hartowane,
i szkło bezpieczne możemy zaoferować jako 
PRODUKT POD INWESTYCJĘ. 
Proponujemy atrakcyjne warunki - wysoką 
jakość, szybki termin realizacji i dobrą cenę.

BRAK EFEKTU
„BRUDNYCH RĄK”

NA SZKLE SATYNOWYM
TYPU DECORMAT
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FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

h

DUOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego 
produktu

h

No transparent Transparent

Graphmirror Decormat + WHDecormat

Transparent + WH

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych
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Jako rozwiązanie indywidualne, pod wymiar, proponujemy:

- kabinę prysznicową, drzwi prysznicowe z grafiką
- szkło z grafiką dla kabiny lub drzwi

Dzięki szkłu z grafiką twoja kabina prysznicowa, drzwi prysznicowe 
będą indywidualne, “wymarzone”, i w efekcie czego - nie będą nudne. 
W przypadku produktu premium (pod wymiar) szklane elementy 
są idealnie dobrane do oczekiwań klienta, zarówno, jeśli chodzi o kształt,
wielkość, jak i samo szkło.
Ciekawostką zapewne jest fakt, że kabiny z grafiką można wykonać
w sposób transparentny (półprzezierny). Wygląda to bardzo efektownie
i powoduje, że miejsce prysznicowe staje się jedynym w swoim rodzaju... 

KABINY PRYSZNICOWE Z GRAFIKĄ

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

h

DUOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego 
produktu

h

No transparent Transparent Graphmirror Decormat + WHDecormatTransparent + WH

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych

ZASTOSOWANIE:

- wszystkie miejsca kąpielowe 
we wnętrzach biurowych, 
komercyjnych i mieszkalnych, 
itp.  
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GRAFIKA

Wyboru grafiki klient dokonuje 
na jednym ze stocków foto. 
Proponujemy FOTOLIA.PL. 
Tam są odpowiednie 
zdjęcia, wzory wektorowe, 
które później zostaną 
nadrukowane na szkle.
W przypadku grafik 
transparentnych należy 
zwrócić uwagę na fakt, że 
będą one miały prawą 
i lewa stronę - szczególnie 
jest to ważne w projektach 
z napisami.

PRODUKT POD INWESTYCJĘ!
Prezentowane szkło z grafiką, szkło hartowane,
i szkło bezpieczne możemy zaoferować jako 
PRODUKT POD INWESTYCJĘ. 
Proponujemy atrakcyjne warunki - wysoką 
jakość, szybki termin realizacji i dobrą cenę.

BRAK EFEKTU
„BRUDNYCH RĄK”

NA SZKLE SATYNOWYM
TYPU DECORMAT



DEGLASS
szkło z grafiką 

w gotowych modułach

SYSTEM - SZKLANE PANELE 
MODUŁOWE DO WNĘTRZ 

MIESZKALNYCH

SYSTEM -  SZKLANE PANELE 
MODUŁOWE DO WNĘTRZ 

KUCHENNYCH 

SYSTEM - SZKLANE 
DRZWI I KABINY 
PRYSZNICOWE

SYSTEM - SZKLANE 
DRZWI Z GRAFIKĄ

SYSTEM - SZKLANE 
FRONTY Z GRAFIKĄ



G R A F I K A T R A N S P O R T

Zamówione szkło z grafiką
dostarczamy naszym 
transportem w bezpieczny 
sposób do dystrybutora 
(inwestora).

Dystrybutor (inwestor) wybiera
 grafiki, na bazie której 
przygotujemy wizualizację 
i projekt szkła z grafiką.

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
SZKŁO Z GRAFIKĄ W GOTOWYCH MODUŁACH

D E G L A S S . P L

Dystrybutor (inwestor) 
podejmuje decyzję odnośnie 
produktu. Wybiera spośród 
gotowych rozwiązań. Produkty 
są w różnych wariantach 
materiałowych i gabarytowych.

P R O D U K T

J A K I E   T O
P R O S T E

OFERTA SZKŁA Z GRAFIKĄ PRODUKOWANEGO JAKO GOTOWE MODUŁOWE PRODUKTY. 

n o
U V

l a m
s a f e

Laminat to trwałe połączenie 
szkła z grafiką

Produkt odporny na działanie 
promieni UV, nie blaknie

Produkt montowany za 
pomocą nieagresywnej 
chemii budowlanej

Produkt profesjonalnie 
obrobiony na krawędziach,
szlifem lub polerem

Brak efektu „brudnych rąk”
na szkle satynowym 
typu decormat

Produkt dostarczamy 
własnym transportem



Szkło laminowane w postaci gotowych elementów.
Dowolną kompozycję w wybranym wnętrzu tworzy 
się w oparciu o proponowane rozwiązanie systemowe 
- wystarczy dobrać elementy dla długości i wysokości 
dekorowanej przestrzeni i zestawić ze sobą. Modułowy 
naścienny dekor może stać się prawdziwą ozdobą 
w każdym pomieszczeniu, efektownie dopełniając 
projekt architekta. 

Przykładowe kombinacje modułów: (cm):

100

Wysokość i szerokość modułu: (cm):

10050

50

2
0

0
0

 m
m

1500 mm

2
0

0
0

 m
m

1000 mm

2
0

0
0

 m
m

1000 mm

2
0

0
0

 m
m

500 mm

2000 mm

5
0

0
 m

m

1500 mm

1
0

0
0

 m
m

Moduł w jednym rozmiarze

100 x 50 cm
- a tak wiele możliwości!

Jako rozwiązanie systemowe proponujemy:

- gotowe szklane moduły z grafiką

D E G L A S S . P L

SYSTEM - PANELE  Z GRAFIKĄ 
UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE:

- salony, pokoje dzienne,
- pokoje młodzieżowe, 
- pokoje dziecięce,
- pokoje gościnne,
- łazienki, toalety
- hole, korytarze, 
- sypialnie, garderoby, itp.  
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Warianty doboru szkła dla prezentowanego produktu Propozycje rozwiązań dekoracyjnych

nh Standardowo moduły nie są hartowane, choć istnieje 
taka możliwość dla osobnych kolekcji. Należy jednak 
pamiętać, że elementy hartowane nie dają się obrabiać
- nie można ich docinać i wiercić w nich otworów.

FLOAT

SOLOGLASS

liczba tafli rodzaj szkła hartowanie

W ofercie znajduje sie ok. 50 
gotowych wzorów modułowych 
uniwersalnych SYSTEM, (kilka 
wybranych prezentujemy poniżej). 
W przypadku nawiązania poważnej 
kooperacji z klientami, możliwe jest 
opracowanie indywidualnych 
wzorów modułowych z grafiką 
dla wybranych kolekcji.

WZORNICTWO I GRAFIKA

Uwaga! Jesli istnieje potrzeba, aby w zakupionych modułach wycinać i wiercić otwory, 
np. pod gniazda elektryczne, proponujemy skorzystać z usług zakładów szklarskich.

LS 012 LS 015 LS 016 LS 019

LS 043
LS 047

LS 059 LS 062

LS 056

LS 036

LS 039

LS 046 LS 048 LS 049 LS 051

LS 040

No transparent Graphmirror 

Wybrane przykłady wzorów modułowych dla paneli uniwersalnych SYSTEM

SPRAWDZONY 
PRODUKT DO

WYGODNEJ, SZYBKIEJ 
SYSTEMOWEJ 

SPRZEDAŻY 



Szkło laminowane z grafiką w postaci gotowych elementów ze szkła.
Dowolną kompozycję w kuchni tworzy się w oparciu o proponowane 
rozwiązanie systemowe - wystarczy dobrać elementy dla długości 
i wysokości dekorowanej przestrzeni międzyszafkowej i zestawić 
ze sobą. Całość można uzupełnić elementem hartowanym, 
umieszczanym zwykle pod okapem.  

IDEALNE 
ROZWIĄZANIE

DLA PRODUCENTÓW 
MEBLI „Z PACZKI”

Standardowa szerokość modułów: (cm):

30 40 50 60 80 90

100 120 130

Standardowa wysokość modułów: (cm):

50
60

80

Opcja modułu o wysokości 80 cm dotyczy 
tylko elementu podokapowego o szerokości
60 cm. Element opcjonalnie hartowany.

Jako rozwiązanie systemowe proponujemy:

- gotowe szklane panele z grafiką

SYSTEM - PANELE  Z GRAFIKĄ 
DO WNĘTRZ KUCHENNYCH

ZASTOSOWANIE:

- meble kuchenne,
- meble młodzieżowe i dziecięce, 
- meble niestandardowe, itp.
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Warianty doboru szkła dla prezentowanego produktu Propozycje rozwiązań dekoracyjnych

nh h Opcja hartowania dotyczy tylko elementu 
podokapowego. Nalezy jednak pamiętać,
że taki element nie daje się obrabiać - nie 
mozna go docinać i wiercić w nim otworów.

FLOAT

SOLOGLASS

liczba tafli rodzaj szkła hartowanie

W naszej ofercie znajduje sie ok. 30 wzorów modułowych. W przypadku nawiązania poważnej 
kooperacji z firmami, istnieje możliwość opracowania indywidualnych wzorów modułowych 
z grafiką dla wybranych kolekcji.

WZORNICTWO I GRAFIKA

Poszczególne elementy wzorów mogą być zestawiane w dowolnej kolejności. Zaprojektowane są w taki
sposób, aby motywy wzoru idealnie łączyły się w kolejnych elementach.

Uwaga! Jesli istnieje potrzeba, aby w zakupionych modułach wycinać i wiercić otwory, 
np. pod gniazda elektryczne, proponujemy skorzystać z usług zakładów szklarskich.

No transparent



ZASTOSOWANIE:

- blaty kuchenne i łazienkowe,
- parapety,
- półki,
- podłogi,
- okładziny ścienne,
- elementy dekoracyjne,
   wewnątrz
   oraz na zewnątrz budynków

Jeden mebel - wiele opcji! To już nie jest problemem...
Możesz całkowicie odmienić całą kolekcję swoich mebli,
nadać im zróżnicowany charakter.

Zalety:

- są odporne na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne,
  środki odkażające i detergenty
- doskonale nadają się do kontaktu z pożywieniem,
  ponieważ nie uwalniają żadnych substancji pod wpływem wody
- odporne na ogień i wysokie temperatury
- są bardzo odporne na zarysowania i głębokie ścieranie
- całkowicie odporne na promieniowanie UV
- nie emitują żadnych substancji do środowiska
  i mogą być łatwo zmielone i poddane procesowi recyklingu
  dla zastosowania w innych procesach produkcyjnych.
- łatwe w czyszczeniu
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LAMINACJA SPIEKÓW KWARCOWYCH
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Dostępna jest szeroka gama wzorów i kolorów spieków
WZORNICTWO



SYSTEM - DRZWI Z GRAFIKĄ

ZASTOSOWANIE:

- pracownie, urzędy, 
inne wnętrza biurowe,
- salony, gabinety, sklepy, 
butiki, inne wnętrza 
komercyjne, itp.  

- wnętrza mieszkalne, 

Jako rozwiązanie systemowe proponujemy:

- szklane drzwi z grafiką
- szkło z grafiką na drzwi

Szklane drzwi z grafiką to nowy trend, który 
znajdziemy w ofercie każdego liczącego się 
producenta. Projektanci zauważyli, że takie 
drzwi uatrakcyjniają przestrzeń, a dzięki 
zastosowaniu grafiki, mogą być wyjątkowym 
rozwiązaniem dla każdego wnętrza. 
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FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

nh h

DUOGLASSSOLOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego produktu

nh h

hartowanie

No transparent Transparent Graphmirror Decormat + WHDecormatTransparent + WH

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych

W naszej ofercie znajduje sie ok. 20 gotowych wzorów 
graficznych dla drzwi, do zamówienia od zaraz. 

WZORNICTWO I GRAFIKA W przypadku nawiązania poważnej kooperacji z daną 
firmą, istnieje możliwość opracowania indywidualnych 
wzorów z grafiką dla wybranych kolekcji.

Przykłady grafiki na szkle w drzwiach.
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Kabina narożna Drzwi prysznicowe z doswietlem

FLOAT

liczba tafli

O P T I
WHITE

nh h

DUOGLASSSOLOGLASS

rodzaj szkła hartowanie

Warianty doboru szkła dla prezentowanego produktu

nh h

hartowanie

No transparent Transparent Graphmirror Decormat + WHDecormatTransparent + WH

Propozycje rozwiązań dekoracyjnych

Jako rozwiązanie systemowe proponujemy:

- kabinę prysznicową, drzwi prysznicowe z grafiką
- szkło z grafiką dla kabiny lub drzwi

Dzięki szkłu z grafiką twoja kabina prysznicowa, 
drzwi prysznicowe będą indywidualne, “wymarzone”, 
w efekcie czego - nie będą nudne. 
Kabiny z grafiką można wykonać w sposób 
transparentny (półprzezierny). Wygląda to bardzo 
efektownie i powoduje, że miejsce prysznicowe 
staje się jedynym w swoim rodzaju... 

ZASTOSOWANIE:

- wszystkie miejsca kąpielowe 
we wnętrzach komercyjnych,
biurowych i mieszkalnych, 
itp.  

SYSTEM - KABINY PRYSZNICOWE Z GRAFIKĄ



Drzwi prysznicowe z doświetlem DS 70
szerokość drzwi: 70 cm
wysokość drzwi: 198 cm
szerokość doświetla: 20, 30, 40, 50 cm
wysokość doświetla: 198 cm
wersja: lewa, prawa

Drzwi prysznicowe z doświetlem DS 80
szerokość drzwi: 80 cm
wysokość drzwi: 198 cm
szerokość doświetla: 20, 30, 40, 50 cm
wysokość doświetla: 198 cm
wersja: lewa, prawa

Drzwi prysznicowe z doświetlem DS 90
szerokość drzwi: 70 cm
wysokość drzwi: 198 cm
szerokość doświetla: 20, 30, 40, 50 cm
wysokość doświetla: 198 cm
wersja: lewa, prawa

Kabina prysznicowa narożna CS 80
szerokość (w tym drzwi): 80 cm (60 cm)
wysokość: 198 cm
wersja: lewa, prawa

Kabina prysznicowa narożna CS 90
szerokość (w tym drzwi): 90 cm (60 cm)
wysokość: 198 cm
wersja: lewa, prawa

Kabina prysznicowa narożna CS 100
szerokość (w tym drzwi): 100 cm (60 cm)
wysokość: 198 cm
wersja: lewa, prawa

ROZMARY I WERSJE DS I CS

W naszej ofercie znajduje sie ok. 20 gotowych wzorów 
graficznych dla kabin prysznicowych. 

WZORNICTWO I GRAFIKA W przypadku nawiązania poważnej kooperacji z daną 
firmą, istnieje możliwość opracowania indywidualnych 
wzorów z grafiką dla wybranych kolekcji.
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POMIAR - ŁATWEJ NIŻ MYŚLISZ...

Wykonanie pomiaru dla szkła z grafiką tj. panelu szklanego, okładziny 
ściennej, frontu szklanego, drzwi itp. jest bardzo proste.

Należy zmierzyć:
- wszystkie boki dla każdej tafli szklanej
- 2 odległości do środka otworów, np. gniazd elektrycznych 
(poziomo i pionowo)

Uwaga!!! Należy uwzględnić tolerancje +/- 3 mm z każdej strony tafli 
szklanej (lub uwzględnić wielkość fugi, jeśli się tam znajduje).

POMIAR I MONTAŻ SZKŁA

44

Przykładowe rysunki z pomiarem

Szkło z grafiką, podobnie jak każdy element aranżacji wnętrz, wymaga wykonania 
dokładnego pomiaru i odpowiedniego montażu. Wtedy dopiero bowiem 
mamy końcowy efekt, którego klient oczekiwał decydując się na nasz 
produkt. Warto poznać kilka istotnych informacji, 
aby tak się stało...

O70



BEZPROBLEMOWY MONTAŻ

Bez większych problemów można samodzielnie zamontować panel, 
okładzinę, front szklany z grafiką.

Montaż poprzez klejenie

SOLOGLASS, jak i DUOGLASS to produkty trwałe, warto pamiętać, 
że w przypadku SOLOGLASS od wewnętrznej strony szkła 
znajduje się wybrana grafika w postaci laminatu. 
Montaż szkła polega na przyklejeniu go do wybranej powierzchni, 
np. ściany lub płyty meblowej. Można to zrobić za 
pomocą silikonu lub kleju montażowego - jest to rozwiązanie zarówno 
praktyczne, jak i bezpieczne.

Montaż w okuciach

Szkło z grafiką, zarówno SOLOGLASS, jak i DUOGLASS, można montować 
za pomocą różnego rodzaju systemów okuć. Jest to metoda precyzyjna, 
aczkolwiek droższa od klejenia. W niektórych przypadkach, np. kabiny 
prysznicowe, system okuciowy jest jedynym rozwiązaniem, które sprawdzi 
się jako uniwersalne, praktyczne rozwiązanie.

D E G L A S S . P L



PANELE KUCHENNEPANELE KUCHENNE

DG120 DG010

DG004 DG142

DG006 DG066

DG007 DG082

DG085
DG014

DG145 DG069

DG009 DG051

DG011 DG147

DG075 DG042

DG063 DG015

PRZYKŁADOWE WZORYPRZYKŁADOWE WZORY



DG131 DG091

DG169 DG156

DG158 DG164

DG022DG021

DG060 DG057

DG002 DG124

DG037 DG177

DG026 DG045

DG328

DG338 DG353



DG112 DG144

DG038 DG071

DG070 DG088

DG162 DG170

DG058 DG080

DG090

DG029

DG139

DG113

DG167

DG168



DG061 DG134

DG059 DG053

DG030 DG122

DG064 DG049

DG077 DG154

DG161 DG119

DG087 DG146

DG052 DG138

DG109 DG118

DG033 DG050

DG054 DG041



DG241 DG197

DG239 DG247

DG220 DG190

DG271 DG243

DG253 DG196

DG193 DG215

DG233 DG184

DG258 DG219

DG183 DG250

DG251 DG200

DG270 DG344



PANELE DO SZAFPANELE DO SZAF

DG102 DG103

DG104

DG106 DG107

DG289

PRZYKŁADOWE WZORYPRZYKŁADOWE WZORY



DG043 DG023DG257

DG191 DG201

DG209 DG206 DG216 DG182

DG229 DG198 DG255 DG212

DG279DG334 DG348



DG173

DG202

DG068 DG172

DG143 DG130 DG067

DG101 DG114

DG230 DG204



DG128
DG126

DG044

DG135

DG171

DG056 DG163

DG249

DG141 DG016 DG227 DG186

DG343



DG127 DG093 DG125 DG137

DG028DG027DG097DG098

DG001 DG136 DG099 DG149



Jesteśmy firmą produkcyjno-kreatywną, działającą na pograniczu dwóch światów: projektowania graficznego i produkcji szkła,

dz ięk i  czemu oferu jemy nowoczesne SZKŁO Z  GRAFIKĄ -  spójny  produkt  w jego  na j lepsze j  postac i .  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak osiągnąć balans między designem produktu, a jego ekonomicznym sukcesem.

Opracowując wzornictwo, zawsze myślimy o trwałym produkcie rynkowym. Jesteśmy na bieżąco z nowymi trendami, dzięki temu

„trzymamy rękę na pulsie” najnowszych propozycji na rynku. Poznaliśmy technologię produkcji i możliwości stosowania szkła poprzez

20-letnią współpracę z wieloma firmami szklarskimi, obsługującymi min. branżę meblową i producentów drzwi.

P r z y g o t o w a l i ś m y  N O W Y  D O S K O N A Ł Y  P R O D U K T . . .  W i e m y ,  ż e  t o  p r a w d z i w y  h i t  r y n k o w y .

+48 796 242 424 / +48 501 279 243

62-613 Osiek Mały, k/ Koło, ul. Leśna 4a, woj. wielkopolskie, Polska

www.deglass.pl  /  www.szklodotwoichwnetrz.pl

info@decorglass.pl  /  info@decory.com.pl

NASZE ATUTY:

· know-how produkcja szkła i technologie obróbki (20 lat współpracy z firmami szklarskimi)

· know-how grafika indywidualna i wzornictwo przemysłowe (20 lat doświadczenia w projektowaniu)

· błyskawiczny proces wdrożenia nowego produktu do produkcji (nowa linia produkcyjna)

· atrakcyjne ceny 

Jesteśmy w centrum Polski


