
T H E  W O R L D  O F  G L A S S

INTERIERSKLO
Svet interiérových skiel



  InGlass®
Advanced Interior Glass



Nastal čas, aby ste sústredili svoju pozornosť viac na
kreativitu a predstavivosť so sklom, ako na možnosti ich
realizácie. InGlass predstavuje inovatívne riešenia skla v
interiéri, prostredníctvom ktorých si môžete jedno ducho
vyjadriť svoju kreativitu. 

Výkonnostne orientované výrobky 
Technológia výrobkov InGlass – počnúc zvýšenou trvác-
nosťou, cez reguláciu sily svetla až po ochranu proti korózii
a bezpečnosť – dáva zelenú uskutočneniu takých
konštruktérskych riešení, s ktorými nemôžeme počítať pri
tradičných sklách. Všetko, čo ste si predtým iba predstavili
v súvislosti so sklom, teraz sa môže stať skutočnosťou!

Očarujúca krása, široká možnosť kombinácie produktov
ponúka širokú škálu sklenených interiérových produktov:
k dispozícii je niekoľko sto predností výrobkov, farieb,
vzorov a možností realizácie, aby ste si mohli 
zaobstarať na jednom mieste všetky sklá potrebné k reali -
zácii vašich budúcich projektov. Pomocou on-line aplikácie
Glass Wizard si môžete v jednom alebo dvoch krokoch vy-
brať to najvhodnejšie sklo pre daný projekt.

Produktová podpora  
InGlass bola vytvorená pre poskytnutie vzoriek až po
dodávky skiel s prihliadnutím na Vaše požiadavky. Naša
vzorkovnica zabezpečuje všetky potrebné prostriedky pre
spoznanie produktov InGlass, vrátane Viewer-a, s ktorým
si môžete vytvoriť vlastné, individuálne kombinácie 
produktov a farieb. Samozrejme, môžete využiť aj pomoc
našej partnerskej siete v každej fáze vášho projektu od
výroby až po zabudovanie.

ZBAVTE SA BARIÉR 
TRADIČNÉHO SKLA!

T H E  W O R L D  O F  G L A S S



DecoCristal® lakované dekoračné sklo

Dekoratívne plochy

Zrkadlá

Dvere

Úložné priestory

Nábytok

Vitríny

Plochy

Steny 

Deliace steny



Navrhujte s lakovaným dekoračným sklom DecoCristal 
v odvážnych a nápadných farbách, ktorého jedna strana je zafar-
bená sýtou organickou farbou – poskytujúc očarujúci optický záži-
tok. Žiarivými, silne odrážajúcimi farbami môžete zvýrazniť
hocijakú miestnosť. 

DecoCristal vyrábajú vo veľkom množstve a počas spracovania ho
režú na mieru, a preto je ideálny pre malé aj veľké projekty. Reali -
zujte si svoju predstavu ešte atraktívnejšie na dekoratívnych
plochách, dverách, stenách, deliacich stenách a ešte na mnoho
iných miestach pomocou používania sýtych, bohatých farieb.
Odhaľte všetky možnosti, ktorými môže DecoCristal prispieť 
k vašim plánom!

ODVÁŽNE FARBY 
PRE ODVÁŽNE NÁVRHY.

Charakteristika 
Pri výrobe DecoCristal jednu stranu float skla zafarbia organickou farbou. 

Dostupnosť 
DecoCristal sa môže používať takmer na všetky sklenené výrobky , včítane štandard-
ného základného float skla a skla UltraClear. Môže sa kombinovať s DiamondGuard,
CristalGuard a SatinDeco. DecoCristal máme na sklade v 4 mm hrúbke, ale na objed-
návku ho dodáme aj v iných hrúbkach až do 12 mm.  

Spracovanie 
DecoCristal môžete spracovať rovnako ako hociktorý iný sklenený výrobok: je vhodný
na rezanie do tvaru, fazetovanie, brúsenie hrán strojom a na vŕtanie dier.

Špecifikácie DecoCristal

ULTRAWHITE ICE WHITE SWAN WHITE WHITE BLACK BLACK GREY SHARK GREY TRUE 
BORDEAUX 

GREY BROWN CARAMEL
BROWN

GREY BEIGE FLUO GREEN RED FLUO 
ORANGE

FUSHIA PURPLE 
VIOLET

BLUE 
LUMINOUS

BLUE 
LAGOON

SILVER METAL GREY

WOOD
BROWN



UltraClearUltra Clear®
nízky obsah železa

Dvere

Steny 

Deliace steny 

Chodby a zábradlia 

Zrkadlá 

Nábytok 

Vitríny

Plochy 

Sprchovacie kabíny 

Úložné priestory a zariadenie 

Výťahy 

Pohyblivé schody 

Dekoratívne plochy



Lesklá, krištáľová priehľadnosť skla UltraClear s nízkym obsahom
železa je ideálnou voľbou v prípade, keď je dôležitá neutrálnosť
farby a maximálne čistá priehľadnosť. Je vhodné na použitie do
dverí, vstupných hál, vitrín, deliacich stien, zábradlí alebo iných
dekoračných aplikácií. Pre sklo UltraClear je charakteristická
vysoká priepustnosť svetla, nemá zelený nádych, ktorý je typický
pri tradičnom základnom skle a je viditeľný najmä na hranách.
Pri používaní skla UltraClear pre účely lepeného skla si toto sklo
skutočne zaslúži svoje meno! UltraClear obohatí silu a bezpečnosť
lepeného skla bez skreslenia, elegantným pohľadom poskytujúc
jedinečný výkon.

KEĎ IDE O ŽIVÉ FARBY 
A O PRIEHĽADNOSŤ, 
NAŠA TECHNOLÓGIA JE VÝRAZNE INÁ.

Charakteristika 
Sklo UltraClear sa vyrába s nižším obsahom oxidu železitého, ktorého výsledkom je
priehľadné, farebne neutrálne sklo. Znížením obsahu železa a používaním nového
zloženia surovín zvýšili priepustnosť svetla a odstránili zelený nádych, ktorý je skutočne
výrazný pri tradičných sklách zo strany hrán najmä pri hrubších sklách. 

Dostupnosť
UltraClear je dostupný ako Laminated (lepené sklo), CristalGuard, DecoCristal, 
DiamondGuard, SatinDeco a vo forme zrkadla, ale aj v mnohých rôznych kombináciách
produktov, a teda farebná neutrálnosť je dostupná takmer pri každej aplikácii. Predáva
sa v štandardných hrúbkach 3 až 12 mm. 

Spracovanie 
Sklo UltraClear môžete spracovať, lepiť, lakovať, rezať a tepelne tvrdiť rovnako, ako
obyčajné float sklo.

Špecifikácie Ultra Clear

ULTRACLEAR
FLOAT GLASS

ULTRACLEAR
DIAMONDGUARD

ULTRACLEAR
SATINDECO

ULTRACLEAR
FLOAT GLASS

ULTRACLEAR
ZRKADLO



SatinDeco®
leptané sklo
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Deliace steny 

Chodby a zábradlia 

Sprchovacie kabíny 

Úložné priestory a zariadenie 

Výťahy

Pohyblivé schody 
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Vitríny 
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SatinDeco je unikátna rada produktov z leptaného skla , ktorá poskytuje prekva-

pujúcu a výnimočnú kombináciu elegancie. Produkty SatinDeco spoločnosti

vyrábané vlastnou metódou leptania majú dokonale hladký povrch, ktorý rozptyľuje

svetlo, vyvolávajúc pocit, akoby žiarilo zvnútra. 

Po inštalácii SatinDeco si nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Povrch s extra

hladkou úpravou mimoriadne odoláva fľakom a odtlačkom prstov a jeho čistenie

je neobyčajne ľahké. Môžete si byť istý, že SatinDeco aj plynutím času si zachová

svoju eleganciu a ľahkú údržbu. 

S produktmi SatinDeco si môžete vytvoriť deliace steny, chodby, dvere, sprchova-

cie kabíny, nábytok – podľa vlastného želania. Zažite pružnosť navrhovania – to je

SatinDeco!

Vyrába sa metódou plynulého leptania, 
ktoré vytvára jednotný vzhľad.

Mimoriadne hladký povrch je odolnejší 
voči fľakom a odtlačkom prstov. 

Priesvitný vzhľad, rozptyľuje svetlo, 
znižuje odraz a rušivý vnútorný lesk.

Predáva sa v širokej kombinácii produktov.

Špeciálne leptanie zabezpečuje rovnomernú
opálovosť.

Ľahko sa čistí.

Zabezpečuje elegantné rozdelenie priestoru, 
a to bez obetovania svetla.

Môže sa používať v nespočetnom množstve
priestorov.

KRÁSA. SVETLO. ROZDELENIE
PRIESTORU. VŠETKO, ČO SI ŽIADATE, 
V JEDINOM ELEGANTNOM RIEŠENÍ.

Prečo práve SatinDeco? Na prvý pohľad

Charakteristika  Výhody



 

 

Produkty SatinDeco sa vyrábajú metódou leptania, počas ktorého na 
základom skle vytvárajú hladký povrch, ktorý rozptyľuje svetlo, a týmto
zabezpečuje priehľadnému float sklu elegantný priesvitný vzhľad.

Rovnomerná kvalita 
Každé float sklo používané na výrobu SatinDeco pochádza z jedinej pre-
vádzky a vyrába sa výlučne vlastnou metódou plynulého leptania
spoločnosti . Proces výroby SatinDeco vyhovuje požiadavkám ISO
9001:2000 a požiadavkám každého potrebného CE certifikátu. 

Ľahká údržba 
SatinDeco mimoriadne odoláva nečistotám a odtlačkom prstov, a preto je
jeho údržba mimoriadne ľahká. SatinDeco aj plynutím času poskytuje hod-
notu, lebo si dlho zachová svoj elegantný vzhľad. 

Kombinácie produktov SatinDeco
Prevažnú časť výrobkov InGlass si môžete zakúpiť aj v leptanom prevedení
SatinDeco, čo znamená, že elegantnú priesvitnosť SatinDeco môžete využiť
pri každej vašej predstave. Dajte mu farbu lakovaným dekoračným sklom
DecoCristal alebo farebným lepeným sklom, respektíve zvýšte výkon vy-
braného skla SatinDeco s odolnosťou proti poškra baniu vrstvy Diamond-
Guard alebo vrstvy CristalGuard.

Výkonnosť SatinDeco®

Sklo, ktoré poskytuje vynikajúcu kombináciu rozdelenia priestorov 
a prirodzeného, rozptýleného svetla

Výsledky merania vyhovejú norme UNE-EN 410.1998.

Optická priepustnosť svetla 

Odrážanie svetla 

Priepustnosť UV lúčov 

Priepustnosť slnečného žiarenia

SatinDeco 6 mm

90,5 %

8,1 %

59,9 %

80,8 %

Dopadajúce svetlo na
leptanom povrchu

88,5 %

7,0 %

58,2 %

79,4 %

Dopadajúce svetlo na
neleptanom povrchu



Priesvitnosť, po ktorej túžite 
SatinDeco ponúkame s rôznymi úrovňami priesvitnosti, sú také, pri ktorých sme ju
znížili na minimálnu mieru a sú také, pri ktorých sme zvýšili priesvitnosť výrobku. Od
najpriesvitnejšieho skla Vidromat až po najopálovejšie Double sided sklo. Produktová
rada SatinDeco zabezpečuje potrebnú hodnotu priepustnosti svetla podľa Vašich pred-
stáv. Ak chcete znížiť lesk, vyberte si sklo SatinDeco Inspiration v hrúbke 2 mm, ktoré
môže byť ideálne pre rámovanie obrazov.

Charakteristika 
SatinDeco sa vyrába z float skla najvyššej kvality. Jednu stranu skla ošetria kyselinou,
týmto čiastočne roztavia sklo, aby sa vytvoril hladký, rovnomerne rovný povrch, ktorý
bude - vďaka takto vytvorenému rozptyľovaniu svetla - vyzerať ako keby žiaril. 

Dostupnosť 
SatinDeco si môžete kúpiť s produktmi DiamondGuard, CristalGuard, UltraClear low-iron
(s nízkym obsahom železa), Laminated (lepené sklo), DecoCristal a so zrkadlovými
výrobkami. Súčasne sa môže kombinovať s mnohými inými produktmi, a tak sa môže
ľahko zabezpečiť možnosť rozdelenia priestoru, ďalej regulácia zabezpečenia svetla ku
každej predstave. Predáva sa v štandardných hrúbkach 3 až 12 mm.

Spracovanie 
Sklo SatinDeco môžete rezať, fazetovať, ohýbať, tepelne tvrdiť, lakovať, lepiť, resp.
používať v tepelnoizolačných sklenených konštrukciách.

Špecifikácie SatinDeco

SATINDECO
EXTRACLEAR

SATINDECO
DIAMONDGUARD

SATINDECO
LAMINATED

SATINDECO
ULTRACLEAR

SATINDECO
ZRKADLO



®Zrkadlo®
dlhotrvajúci lesk

Dvere

Výstavné stojany

Zariadenie

Dekoratívne plochy

Nábytok

Vitríny

Plochy



Výrobok Zrkadlo ( High-Luster Durability) je dokonalý pre hocijaký interiér,
okrem iného pre použitie dekoratívnych stien, dverí vstavaných šatníkov,
vitrín a na mnohé iné účely. Miestnosti zaiskria, keď Mirror odzrkadlí um-
elecké diela, sochy a individuálne interiérové riešenia. 

Hodnotu zrkadla môžete zvyšovať s DiamondGuard, ktorý zabezpečuje
jedinečnú trvácnosť počas prepravy, spracovania a inštalácie, respektíve
zaručuje zachovanie výkonnosti skla aj na nasledujúce roky. Nech už ide 
o kúpeľňové zrkadlo alebo o nábytok, Mirror poskytuje vynikajúce odrážanie
svetla a neprekonateľnú trvácnosť. Vyhovuje európskej norme EN 1036.

ZABEZPEČUJE 
KRÁSNE, DLHODOBÉ, 
ELEGANTNÉ ZRKADLENIE

Charakteristika 
Povrch špičkového float skla spoločnosti pokryjú vysoko lesklou zrkadlovou vrstvou,
ktorého výsledkom bude lesklý a trvácny výrobok.

Dostupnosť 
Je dostupné v lepenej forme respektíve so sklom DiamondGuard alebo SatinDeco. Predáva
sa v rôznych hrúbkach až do 12 mm. 

Spracovanie 
Môžete ho rezať, vŕtať, lepiť, fazetovať alebo mu môže brúsiť aj iné dekoratívne hrany.

Špecifikácie Zrkadla (High-Luster Durability)

ZRKADLO DIAMONDGUARD
ZRKADLO

SATINDECO
ZRKADLO

LAMINATED
ZRKADLO

ULTRACLEAR
ZRKADLO



Lamiglass®
Výkonnosť a farby
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Deliace steny 

Chodby a zábradlia 

Úložné priestory a zariadenie

Výťahy 

Pohyblivé schody 

Nábytok 

Vitríny 

Plochy 

Podlahy



      

Lepené bezpečnostné sklo spoločnosti vám pomáha v tom, aby ste si vytvorili jedinečne
krásne bytové a obchodné priestory, pričom prostredníctvom bezpečnostnej a zvukovo-
izolačnej funkcie zvyšujete výkonnosť vášho skla. Charakteristický design 
a výkonnosť dosiahnu tak, že dve alebo viac sklenených tabúľ zlepia trvácnou plastovou
fóliou. Používajú rôzne medzivrstvy, aby dosiahli požadovaný efekt, počnúc od zabránenia
preniknutiu predmetov narážajúcich do skla až po zvukovú izoláciu.

Farbené, lepené bezpečnostné sklo LamiGlass Deco vytvárajú prostredníctvom
medzivrstvy, ktorá má rozdielne farby, aby sa tým umožnilo široké využitie alebo hoci
iba zvýraznenie jednej farby. Prehliadnite si nižšie náš výber farieb lepeného skla alebo
si vytvorte individuálne farebné kombinácie s hociktorými farbami dúhy!

OBOHAŤTE SI SVOJE PREDSTAVY 
FARBAMI, BEZPEČNOSŤOU 
A ZVUKOVOU IZOLÁCIOU!

Charakteristika 
Lepené bezpečnostné sklo sa vyrába tak, že plastová fólia (PVB) sa umiestni medzi aspoň dve
sklenené dosky a trvácne ich prilepia k sebe pod vplyvom zvýšenej teploty a tlaku. Výsledkom
bude silnejšie sklo, ktorého časti – keď sa zlomí – sa prilepia k fóliovej vrstve, a tak sa znižuje
riziko poranenia. Lepené bezpečnostné sklo vyhovuje požiadavkám EN 356.

Dostupnosť 
Takmer všetky výrobky InGlass môžete lepiť, včítane float skla a skla UltraClear. Lepené
bezpečnostné sklo sa môže kombinovať so sklami DiamondGuard, Mirror a SatinDeco pre väčšiu
pestrosť. Lepené bezpečnostné sklo sa predáva v štandardných hrúbkach – 3+3, 4+4, 5+5, 6+6,
8+8 a 10+10. Finálna hrúbka ma približnú hodnotu, závisí od hrúbky dvoch sklenených dosiek 
a vrstvy alebo vrstiev PVB. Sú dostupné aj ďalšie opcie. 

Spracovanie 
Všetky lepené bezpečnostné sklá môžete rezať a spracovať.

Špecifikácie a farebné opcie LamiGlass Deco

CLEAR ARCTIC SNOW COOL WHITE POLAR WHITE AQUAMARINE SAPP HIRE TRUE BLUE EVENING
SHADOW

ABSOLUTE
BLACK

SMOKE GREY CORAL ROSE RUBY RED DEEP RED TAN GERINE GOLDEN LIGHT SAHARA SUN



Float sklo®
Base Glass (základné sklo)
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Veda výroby špičkového float skla je bázou, o ktoré sa spoločnosť opiera – na tejto je
postavená inovácia riešení. Výroba float skla je východiskovým bodom našej odbornej
znalosti. Používame najmodernejšiu technológiu na výrobu skla, aby sme z „kopcov“
kremičitého piesku a iných surovín vytvorili roztavené sklo, ktoré potom „pláva“ na
povrchu roztaveného cínu a tvorí takmer dokonalý „sklený pásik“. 

Špičkové float sklá , ktoré sa vyrábajú v širokej škále rozmerov a hrúbky, môžete používať
nespočetnými spôsobmi. Používaním float skla spoločnosti môžete pracovať s najlepším
„maliarskym plátnom“ na svete pri navrhovaní dvier, stien, deliacich stien, chodieb,
zábradlí, sprchovacích kabín a vaňových paravánov, slávnostných 
zasadačiek, vybavenia, výťahov, pohyblivých schodov, dekoratívnych plôch, zrkadiel,
nábytku, vitrín a mnohých iných riešení. Je to základným kameňom každého návrhu
riešeného zo skla.

POLOŽTE PEVNÉ ZÁKLADY 
VAŠIM PREDSTAVÁM!

Charakteristika 
Float sklo je plochá sklenená doska, ktorá sa vyrába tak, že roztavená surovina pláva cez 
„roztavený cínový kúpeľ“, takto vytvárajúc rovnakú hrúbku a ohromujúco rovný povrch skle-
nených dosiek. Spoločnosť je angažovaný v oblasti neustáleho vývoja vedy a technológie
výroby float skla. 

Dostupnosť
Float sko je základom každého výrobku InGlass. Predáva sa v mnohých farebných odtieňoch 
v záujme zvýšenia pružnosti navrhovania. Podľa typu a druhu výrobku sa predáva v rôznych
hrúbkach až do 15 mm. 

Spracovanie
Float sklo môžete rezať, spracovať, lepiť, zadnú stranu lakovať, predpínať a tepelne tvrdiť (kaliť).

Špecifikácie Float Skla

CLEAR EXTRACLEAR ULTRACLEAR



Podpora InGlass

Nastal čas, aby ste sa konečne sústredili viac na svoje predstavy v súvislosti

so sklom, než na možnosti ich realizácie. InGlass predstavuje inovatívne

riešenia skla v interiéri, s ktorými si môžete ľahko vyjadriť svoju kreativitu. 

Všetko sa začína s výkonnostne orientovanými produktmi InGlass, ktoré

zabezpečujú také možnosti navrhovania a funkcionality, ktoré tradičné sklo

nedokáže - od trvácnosti, cez reguláciu svetla až po ochranu 

a bezpečnosť skla sprchovacej kabíny. Môžete si vybrať niekoľko sto farieb,

textúr a kombinácií prevedenia – za cenu, ktorá sa zaručene prispôsobí 

k všetkým vašim projektom.

VENUJTE SVOJ ČAS 
MOŽNOSTIAM NAVRHOVANIA 
POSKYTNUTÝM SKLOM A     NIE LOGISTIKE!



od plánovania cez výrobu 

až po montáž

T H E  W O R L D  O F  G L A S S

INTERIERSKLO, s.r.o., 
ul. Jesenského 5026/13A, 92901 Dunajská Streda, Slovenská Republika
Mobil.: +421/918/733  901, Tel.: +421/031/5694408  
E-mail: info@interiersklo.sk, www.interiersklo.sk
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