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szklane panele kuchenne
laminowane drzwi szklane
szklane barierki samonośne

druk na szkle
lakierowanie i emaliowanie szkła



Z PRZYJEMNOŚCIĄ ZREALIZUJEMY TAKŻE PAŃSTWA INDYWIDUALNE PROJEKTY

KUCHENNE PANELE LAMINOWANE

LAMINAT z użyciem blachy nierdzewnejLAMINAT druk UV na szkle hartowanym

LAMINAT druk UV na szkle hartowanym

LAMINAT druk UV na szkle hartowanym

LAMINAT druk UV na szkle hartowanym

LAMINAT druk UV na szkle hartowanym

Firma Dubiel Glass proponuje laminaty dekoracyjne 
ze szkła, które wprowadzają do pomieszczeń wielobarwny 
świat zdjęć i grafik komputerowych. Zdobienie szkła jest 
realizowane przez druk UV na szkle, który jest trwały
i pozwala na odwzorowanie zdobienia w wysokiej jakości.

Laminowanie szkła polega na sklejeniu dwóch tafli szkła 
hartowanego folią laminacyjną EVA. Pomiędzy taflami można 
umieścić fotografie, folie z nadrukiem, materiały tekstylne, 
tapety, blachę nierdzewną itp.

Niewątpliwą zaletą szkła laminowanego jest fakt, że ma gładkie, 
łatwe do czyszczenia powierzchnie, ozdobione absolutnie unikalnymi 
wzorami. Takie szkło jest też niezwykle trwałe i bezpieczne.

Szkło laminowane daje nieograniczone możliwości aranżacyjne. 
Znakomicie sprawdza się m.in. jako drzwi szklane, kuchenne 
panele ścienne, balustrady i schody szklane, zadaszenia, elementy 
fasad, szaf przesuwnych, panele pod płaskie monitory LCD,  
a także jako element dekoracyjny umieszczony bezpośrednio 
na ścianie między płytkami.

Laminaty świetnie współgrają z większością elementów 
wyposażenia pomieszczeń. Są eleganckim, funkcjonalnym  
i bezpiecznym rozwiązaniem nie tylko w domach prywatnych, 
lecz także w biurach i sklepach. 
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DRZWI LAMINOWANE

INNE WZORY DRZWI PIASKOWANYCH W KATALOGU DRZWI I NA STRONIE

Dubiel Glass jest producentem drzwi szklanych montowanych 
do ościeżnicy lub muru w systemie przymykowym, wahadłowym 
bądź przesuwnym.

Piękne wzory, perfekcyjna technika i nienaganne 
wykonanie to największe atuty drzwi szklanych 
produkowanych przez firmę Dubiel Glass.
Wykorzystujemy najlepsze technologie obróbki i zdobienia 
szkła, a wzory na szkle wykonywane są za pomocą ręcznego 
piaskowania szkła (z wykorzystaniem techniki piaskowania 
różnymi rodzajami matów, półmatów oraz cieniowania), 
rzeźbienia dającego efekt płaskorzeźby, emaliowania
i laminowania. Dodatkowo szkło zdobione jest aplikacjami 
szklanymi i oryginalnymi kryształami Swarovskiego.

DRZWI LAMINOWANE z fotografią Wenecji

DRZWI LAMINOWANE z fotografią Manhattanu

DRZWI LAMINOWANE druk UV DRZWI LAMINOWANE z fotografią ulicy

DRZWI LAMINOWANE



Salon firmowy:

Kraków ul. Zakopiańska 56A
tel/fax: 48 12 267 90 06
kom. 510 117 350
kom. 508 313 111

Lista partnerów handlowych
w Polsce dostępna na:

www.dubielglass.pl

Zakład Szklarski
Dubiel Glass s.c.

34-721 Raba Wyżna 256C
tel. 48 18 541 78 01
fax. 48 18 541 78 71
kom. 508 213 202
www.dubielglass.pl 
email: biuro@dubielglass.pl

Wzory stanowią własność firmy Dubiel Glass i są chronione prawami autorskimi.
Powielanie i kopiowanie bez zgody Dubiel Glass zabronione.

Folder przedstawia poglądową ofertę możliwości wykonania wzorów na danym szkle.
Każda realizacja wymaga dostosowania wzorów do określonych wymiarów.
Gotowe produkty mogą się różnić od fotografii i różnice te nie stanowią podstaw do reklamacji.

Firma Dubiel Glass jest producentem 
szklanych barierek samonośnych oraz 

warstwowych stopni szklanych. Barierki 
samonośne, wykonane w całości ze szkła 
laminowanego, nie wymagają stosowania 

konstrukcji mocujących, są przykręcane 
bezpośrednio do biegu schodów 

przy pomocy specjalnych uchwytów 
punktowych. Takie zastosowanie szkła 

podnosi estetykę i tworzy wrażenie 
większej przestrzeni. Zarówno stopnie 
schodów, jak i powierzchnie barierek 

mogą być przeźroczyste bądź zdobione 
różnymi technikami, a na powierzchni 

stopni szklanych istnieje możliwość 
wykonania warstw antypoślizgowych.

BALUSTRADY SAMONOŚNE ZE SZKŁA


