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THE WORLD OF GLASS

O nás
V našej ﬁrme sú prvoradé kvalitné služby pre klienta. Neustále zavádzame najmodernejšie systémy a staviame na profesionalite
a odbornosti zamestnancov, aby sme našim klientom mohli poskytnúť maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného
odborného poradenstva, cez zabezpečenie montáží, až po rýchle vybavenie prípadných reklamácií.
Firma INTERIERSKLO, s.r.o. navrhuje a realizuje nasledovné produkty:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sprchové kúty
Sprchové dvere
Sklenené dvere
Posuvné sklenené dvere
Sklenené steny
Sklenené markízy a prístrešky
Sklenené kuchynské zásteny
Sklenené výklady
Sklenené zábradlia
Sklenené schody

Všetky naše produkty dodávame na mieru ušité, podľa požiadaviek zákazníka. Ich základným materiálom je bezpečnostné kalené
sklo v rôznych veľkostiach, hrúbkach, takisto aj kovania sa prispôsobia celkovému vzhľadu priestoru, tým sa dotvára jednotný a
ucelený dizajn v každej miestnosti. Garantujeme kvalitnú prácu, rýchlosť a precíznosť.
Obráťte sa na nás s dôverou!

"VY NAVRHNETE, MI ZREALIZUJEME..."
Nami poskytované moderné produkty sa podieľajú na realizácii požiadaviek dnešnej modernej doby. Pomocou kvalitných kovaní
a skiel rozličných veľkostí ponúkame aj návrh a montáž sprchových kútov a dvier podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov
vrátane architektov aj projektantov.
Ak potrebujete sklo, montáž skla, ak sa vám už zunuje vaša dekorácia, alebo chcete vymeniť dlaždice na farebné sklo, staré
drevené dvere na zasklené (aj v tvare posuvných dvier), zavolajte nám alebo využite naše bezplatné odborné poradenstvo.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO
Pozrite sa na našu webovú stránku s výberom podľa vašich predstáv zo širokého sortimentu individuálnych sprchových kútov
z bezpečnostného skla, sklenených a posuvných dverí, sklenených stien, farebných skiel, ako aj sklenených striech, schodov a
zábradlí. Pevne veríme, že aj vy budete patriť medzi našich spokojných zákazníkov.

J

edno alebo dvojkrídlové sklenené
dvere sú v rôznych prevedeniach ako číre
sklo, ornamentové sklo s rozmanitými
vzormi vyrábané pieskovaním, satin a farbené sklo v individuálnych rozmeroch vyhovujúcich Vašim požiadavkám a potrebám.

Sklenené dvere
Interiérové dvere sa vo väčšine prípadov vyrábajú z bezpečnostného
skla. Nami vyrobené sklenené dvere aj v individuálnych rozmeroch je
možné nahradiť na výmenu opotrebovaných starých dverí. Podľa
individuálnych potrieb zákazníka je možné namontovať dvere aj
s rámom. Rámy sklenených dverí sú vyrobené z najvyhľadávanejších látok
ako sú napr.: natieratelné, moriteľné drevené rámy, eloxové hliníkové rámy
s dodatočne zabudovateľnými MDF dverovými puzdrami, kyselinovzdorné
dverové puzdrá v priesvitnom či priezračnom prevedení.
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Sklenené dvere
Na sklenené dvere sa nanášajú špeciálnou technológiou - pieskovaním
jedinečné vzory v rôznych formách a motívoch. Výhodou sklenených
dverí oproti dreveným je, že ich netreba natierať, je vylúčená ich
deformácia, čím je podporená aj ich bezchybná uzamykacia funkcia.
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Sklenené posuvné dvere
Sklenené posuvné dvere sa vyrábajú väčšinou z 8mm kaleného
bezpečnostného skla. Celý povrch dverí tvorí sklo vybavené kovaním
potrebným k ich montáži, ktoré zabezpečuje ich bezchybné fungovanie.
Vyrobíme Vám posuvné dvere na mieru podľa Vašich predstáv. Posuvné
dvere sú nielen priestorovo úsporné, ale vďaka ich modernému dizajnu
a tvaru sú veľmi dekoratívne. Takéto sklenené povrchy umožňujú, aby
svetlo preniklo v plnej miere. Taktiež poskytujú možnosť bezproblémovej
a vkusnej montáže takmer do každého priestoru
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Sklenené posuvné dvere
Pri osobnej obhliadke Vám zabezpečíme vzorky skiel a kovaní, aby sme
Vám uľahčili výber podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
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Sklenené kuchynské zásteny
Namiesto obkladov použite na steny v kuchyni alebo aj v kúpeľni farebné
dekoračné sklo. Naše zásteny z dekoračného skla dodajú vášmu bytu
nový, moderný nádych a prinesú farby do kuchyne, čím dosiahneme
jedinečný dizajn kuchyne. Dekoratívne sklo pripevňujeme lepením, väčšinou celoplošne, ako obklady do kuchyne. Okrem lepenia pripevňujeme
sklo aj proﬁlom alebo bodovým kotvením skla, v takomto prípade sa
použije bezpečnostné sklo, čím sa dosiahnu mnohé výhody. Údržba
týchto plôch je veľmi jednoduchá (bez škárovacej hmoty).
Kuchynské zásteny zo skla sa dajú namontovať aj bez odstránenia
obkladov. Aj jasné, matné dekoračné sklo môže dodať chrbtovým
doskám elegantný, moderný vzhľad. Jeho vyhotovenie je možné v mnohých farbách (podľa farebnej škály RAL, zvolených na mieste), v krátkej
výrobnej a montážnej lehote. Využite smelo aj Vy toto nesmierne
bezpečné, moderné a exkluzívne vyhotovenie!
Ďalšou možnosťou oživenia kuchynskej zásteny je použitie fototlače.
Výhodou fototlače je široká škála variability, použitie rôznych motívov
aj vzorov, podľa priania zákazníka.
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Sklenené kuchynské zásteny
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E

legantné sklenené sprchové kúty z
bezpečnostného skla sa vyrábajú na mieru
podľa Vašich predstáv, potrieb a možností
s rozličnými tvarmi s dôrazom na účelnosť,
dizajn a technické riešenie. V súčasnosti sú
čoraz obľúbenejšie i sprchové zásteny

Sprchové kúty
Nami plánované konštrukcie sprchových kútov a zásten poskytujú
jednoduchý, elegantný a priehľadný vzhľad, spĺňajúc tým všeobecné
požiadavky dnešnej modernej doby v oblasti jedinečných modelov
sprchovacích kútov, dverí a zásten.
Navrhujeme a vyrábame atypické sprchové kúty, sprchové zásteny a
dvere, ich montáž sa realizuje z bezpečnostného skla v rôznych veľkostiach a formách podľa Vašich predstáv s minimálnym použitím kovaní.
Charakteristické znaky nami vyrobených sprchových kabín:
■ jedinečne naplánované, projektované, špeciﬁcky pre daný konkrétny
priestor a konštrukčne prispôsobené podľa predstáv objednávateľa
■ vďaka bezrámovým typom je možné sprchové kabíny naplánovať
v rôznom tvare a v rôznych veľkostiach;
■ kovania sprchových kabín svojou funkčnosťou a vzhľadom bezchybne
zapadajú do bezrámových sprchových sklenených stien, čím
zabezpečujú jednoduché, čisté a elegantné línie a formu;
■ sprchové kabíny sú zabezpečené vodeodolnými proﬁlmi, ktoré
poskytujú vysoký stupeň ochrany
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Sprchové kúty
5 praktických rád, skôr, ako si dáte
zhotoviť projekt pre sprchovací kút:
1. Dimenzovanie, projektovanie:
Sprchové kúty a kabíny individuálnych rozmerov prispôsobujeme vždy
rozmerom Vašej kúpeľne. Ak je miestnosť menšia a máme málo
priestoru, nie je nutné nástojiť na veľkých otvorených častiach. Skôr by
sme mali uvažovať v podobe použitia delených častí teda posuvných,
rolovacích dverí, ktoré spĺňajú svoju účelnosť v tom, že sú priestorovo
úsporné. Pri určovaní výšky skla je potrebné zohľadniť skutočnosť, že
pri každodennom používaní, sprchovaní vzniká para, ktorá zväčša odchádza v hornej časti sprchového kúta. Teda výška skla by nemala siahať
až po strop kúpeľne. Ak by sa Vám predsa táto možnosť nepáčila, určite
treba uvažovať nad zabezpečením potrebného vetrania. Práve v tejto
fáze, pri plánovaní je vhodné cielene si vyžiadať rady skúseného projektanta, čím usporíme čas, energiu a predídeme mnohým nepríjemnostiam
a zbytočným výdavkom.
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Sprchové kúty
2. Odvodňovacia technika
Už pri zhotovení obkladu treba zohľadniť umiestnenie odvodňovacej
techniky sprchového kúta, správny spád podlahy v závislosti od rozmerov
sprchovacieho kúta. Dbajme na to, aby spád podlahy nesmeroval k
dverám, pretože nazbierané množstvo vody by mohlo jednoducho vytiecť
aj pri použití toho najlepšieho tesnenia. Praktickou možnosťou je
umiestnenie sprchovej hlavice tak, že je nasmerovaná na pevnú časť skla,
čím sa množstvo prúdiacej vody dopadajúcej na otvory znižuje.
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Sprchové zásteny
3. Typ a hrúbka skla
Sprchové kabíny z bezpečnostného skla poskytujú úplnú bezpečnosť a
ochranu svojim používateľom. Takto individuálne projektované sprchovacie
kabíny, realizované na mieru, majú väčšie rozmery, čo sa týka hrúbky skla
a tým sú aj oveľa pevnejšie. Pri výbere farby skla treba zvážiť aj fakt, že
čim je sklo tmavšie, tým viac vyvoláva pocit stiesneného, menšieho
priestoru. Preto sa všeobecne odporúčajú priesvitné, číre sprchové kabíny.
Zaujímavé sú prevedenia sprchových kabín, ktoré ponúkajú kombináciu
číreho skla s matným bezpečnostným sklom, vyzdvihujúc tým krásny dizajn
celej kúpeľne, pričom sa zachováva jemnosť a samozrejme funkčnosť.
4. Kovanie
Namiesto proﬁlov umiestnených na stenu pri pevne uchopených sklách
je snaha použiť tzv.bodové ukotvenia, pri ktorých je potrebné prihliadať
iba na zabezpečenie tesnenia medzi stenou a bezpečnostným sklom,
kým sklo v proﬁloch je potrebné tesniť.Pri otváravých dverách vždy
dbajme na ich hmotnosť. Ak sa prestúpi nosnosť pántov, budú dvere
vydávať škrípajúci, klepotajúci alebo iný nepríjemný zvuk a ťažšie sa
budú otvárať. Preto je potrebné prihliadať na ich správne upevnenie, t.j.
pri ﬁxných sklách používajme tzv. pripevnenia, ktoré zabezpečia ﬁxáciu
voľných častí v rohoch sprchových kabín. Vopred sa informujte o životnosti kovania použitých v sprchových kútoch.
5. Tesnenie, tesniace proﬁly
K najdôležitejším charakteristickým črtám bezchybne vyrobených
sprchových kútov patria vhodné tesniace proﬁly. Tu sa treba vždy sústrediť
na dosiahnutie maximálneho tesnenia, ale treba si uvedomiť aj skutočnosť,
že pri otvoroch môže nastať minimálny únik vody. Miesta spojenia skla so
stenou sa tesnia silikónom, čo zaisťuje popri vodeodolnosti aj ﬁxovanie
skla pozdĺž celého okraja steny. Pri otváracích sklenených sprchových
dverách sa zvyčajne na ich hrany umiestňujú tzv. tesniace proﬁly, rôznych
rozmerov, tvarov , ktorých úlohou je tesnenie škár medzi sklami
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Sklenené steny
S

klenené steny „šité na mieru“ podľa
predstáv a možností objednávateľa poskytujú Vašim priestorom pekný vzhľad a
bezpečnosť

Sklo zohráva dôležitú úlohu v každodennom živote, v prenesenom
význame predstavuje svetlo, priezračnosť a eleganciu, ktorá v neposlednom rade má pre nás veľký význam, pretože často sa pohybujeme v
nákupných strediskách, autosalónoch či ﬁtnes štúdiách, kde sa takéto
sklenené steny objavujú a dodávajú nám pocit otvorenosti a slobody.
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Sklenené steny
Sklenené steny sú v súčasnosti moderným prostriedkom, ktorý je nielen
funkčný a priestory sa nimi oddeľujú, ale je aj vkusným dizajnérskym
nástrojom, ktorý paradoxne opticky miesta zväčšuje, pretože sú
priehľadné prípadne menej priehľadné.
Montáž sklenených stien je jednoduchým a pomerne rýchlym procesom.
Realizujeme bezrámové predeľovacie steny v kanceláriách a v iných
priestoroch, ktoré poskytujú pocit súkromia, ale zároveň neponúkajú
stiesnený pocit, ale práve naopak.

THE WORLD OF GLASS

Sklenené steny
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Predstriešky, markízy
V súčasnej a modernej architektúre sa čoraz viac stávajú populárnym
priehľadné, ale masívne sklenené strechy s minimálnou kovovou
konštrukciou vyrobené z bečpestnostného skla.
Pri sklenených strechách sa používajú už len najminimálnejšie kovové
konštrukcie tzv.bodové kotvenia, ktoré aj napriek malému rozmeru
bezpečne upevnia sklenenú strechu.
Sklenené strechy sa vyrábaju výlučne z bezpečnostného skla, ktoré
zabraňuje jeho rozbitiu v prípade záťaže akéhokoľvek padajúceho predmetu
(sneh, omietka). Preto sa v každom prípade používa dvojvrstvové, tzv.
laminované sklo, t.j. dve zlepené sklá za pomoci fólií umiestnených vo
vnútri, tepelného spracovania a kalenia, následkom čoho je sklo ešte
odolnejšie. Takto získané kalené bezpečnostné sklo je ideálnou zložkou
čoraz vyhľadávanejšieho použitia sklenených striech.
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Sklenené zábradlia
Sklenené zábradlia sa dajú použiť v interiéri, tak ako aj v exteriéri. Sú
nielen dizajnovým doplnkom, sklenené zábradlia sú funkčnou súčasťou
každého priestoru. Opticky rozširujú priestory, sú moderné, nadčasové,
elegantné prvky, a navyše vpustia viac svetla do interiérov.
Sklenené zábradlia sa najčastejšie rozdeľujú na samonosné kotvené do
líniového proﬁlu, alebo samonosné sklenené zábradlie kotvené
bodovými úchytmi, taktiež sklenené zábradlie ako výplňové v kovových
konštrukciách (nerez, chróm, atď.) a samonosné na podlahových
bodových kotvách.
Pri sklenených zábradliach je dôležité zvoliť správnu hrúbku skla. Naša
ﬁrma ponúka zábradlia s minimálnou hrúbkou 12mm alebo viac, prispôsobené tomu, akú hrúbku bezpečnostného lepeného skla daná situácia
vyžaduje, nakoľko u nás je na prvom mieste bezpečnosť a dlhá životnosť
našich produktov. Samozrejmosťou je výber z viac typov skiel, ako je
číre, extračíre, farebné sklo alebo sklo s fototlačou.
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Sklenené zábradlia
Sklenené zábradlia svojou eleganciou môžu oživiť rodinné domy,
schodiská, zábradlie terás, balkónov alebo lodžií.Sklenené zábradlie vybavené stĺpmi, vstavané v sklenenom ráme alebo
pripevnené madlami: V klasickom prevedení, pri ktorom sú všetky stĺpy
a nosné konštrukcie viditeľné. Tento typ skleneného zábradlia montujeme s ozdobným nehrdzavejúcim kovaním. Samozrejmosťou je aj tu
použitie bezpečnostného skla. Pri všetkých troch typoch možno
povedať, že výhradne použitie kvalitných surovín predstavuje exkluzívny
vzhľad. Môže mať interné ako aj externé použitie.
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