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SKLENĚNÝ OBKLAD
Skleněný obklad vytvoří luxusně vypadající součást Vašeho interiéru,
ozvláštní ho a doplní barvou nebo motivem celkový design bytu nebo
domu. Skleněný obklad je rovněž velmi praktický díky snadno
udržovatelné hladké ploše a absenci spár. Tyto vlastnosti oceníte
při použití skleněného obkladu nejen v kuchyni, ale i v dalších částech
vašeho interiéru.
Pro skleněné obklady doporučujeme použít kalené sklo, které má
výborné mechanicko-fyzikální vlastnosti, zejména teplotní odolnost
a odolnost proti rozbití.
Skleněné obklady dodáváme převážně z tvrzeného skla tl. 6mm
ve čtyřech variantách provedení:
• čiré
pro překrytí a ochránění hotového povrchu např. tapety nebo dekorativního štuku
• jednobarevné lakované s lesklým povrchem skla
nejoblíbenější varianta
• jednobarevné lakované s matným povrchem skla
matný povrch dodává velmi exkluzivní vzhled
• s grafickým motivem
pro dokonalé vyjádření Vašich designových záměrů

Základním materiálem může být sklo Float, které je nazelenalé
a zkresluje výsledný odstín barvy či motivu nebo kvalitnější sklo
Diamant, které je bez zeleného nádechu a tudíž věrně zachová barvy.
Skleněné obklady dodáme z jednoho kusu skla (beze spár)
ve standardním rozměru do 3200x1600 mm. Při dodržení
technologických omezení je možné dodat sklo délky až 4400 mm
z jednoho kusu.
Do obkladu lze samozřejmě vyrobit výřezy na vypínače, zásuvky, závěsné
programy a zvýšení nebo snížení pod digestoří nebo oknem.
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MAGNETICKÉ
SKLENĚNÉ TABULE
Potřebujete při firemní prezentaci kreslit na tabuli a zároveň prezentovat tištěné
materiály nebo chcete napsat vzkaz rodině a vedle si pověsit obrázky od dětí
nebo rodinné fotografie? Není nic jednoduššího, než si u nás objednat skleněnou
magnetickou tabuli. Na tabuli lze psát popisovači na sklo, které je možné snadno
a beze zbytku smazat a zároveň pomocí magnetů věšet papíry.
Skleněné magnetické tabule mají podobné možnosti ztvárnění jako skleněné
obklady. Můžete je mít jednobarevné, na kterých jsou dobře čitelné psané
poznámky a kde lze vybrat z téměř 2500 odstínů nebo s digitálním potiskem,
kde lze na tabuli natisknout např. řádky, mřížku, mapu, logo firmy, rodinnou
fotografii a další nekonečné množství motivů. Záleží jen na Vaší fantazii
a Vašich potřebách.
Menší tabule mohou být jen zavěšené na háčky, větší doporučujeme
na zeď přilepit. K tabuli Vám samozřejmě dodáme i veškeré příslušenství
od montážního návodu a montážní sady, přes popisovače různých barev
a mazací houby až po magnetické držáky popisovačů a magnety
nejrůznějších tvarů a barev. Základní sada příslušenství je součástí
dodávky každé skleněné magnetické tabule.
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SKLENĚNÉ
PRACOVNÍ DESKY
Chcete-li Vaši kuchyň odlišit a použít moderní materiály, zvolte skleněnou
pracovní desku, která je velmi odolná vůči rozbití. Skleněná deska a skleněný
obklad se navzájem dokonale doplňují a dodají Vaší kuchyni exkluzivní vzhled.
Samozřejmostí je odolnost vůči vysokým teplotám a praktická údržba jako
u skleněných obkladů. Doporučujeme použít skla se speciální povrchovou
úpravou STONE, která je velmi odolná proti poškrábání a usazování nečistot.
Skleněné pracovní desky dodáváme převážně z tvrzeného skla tl. 10mm
ve třech variantách provedení:
• jednobarevné lakované s lesklým povrchem skla
pro dokonalé propojení se skleněným obkladem
• jednobarevné lakované s povrchem STONE
pro maximální odolnost a praktičnost
• s grafickým motivem
pro vytvoření jedinečné kuchyně
Pro všechny varianty je možné použít sklo Float nebo sklo Diamant jako
u skleněných obkladů. Skleněné pracovní desky dodáme z jednoho kusu skla
(beze spár) ve standardním rozměru do 3200x1600 mm. Při dodržení technologických omezení Vám dodáme desku délky až 4400 mm. U povrchu STONE
je maximální rozměr 3170x1600 mm.
Samozřejmostí je precizní výroba výřezů na varnou desku, dřez, baterii a další
vybavení. Pod skleněnou desku lze namontovat i podstavný dřez. Do desky
umíme gravírovat drážky na odkapávač.
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SKLENĚNÉ
SPRCHY

Skleněný sprchový kout nebo zástěna vytvoří praktickou zábranu proti
rozstřikování vody ze sprchy po celé koupelně a vy se tak můžete vysprchovat
bez obav ze zbytečného a pracného úklidu po každém sprchování.
Skleněný sprchový kout nebo zástěna od nás je elegantní a praktická
díky minimalistickému kování a povrchovým úpravám skla.
Obvyklým problémem koupelen je nedostatek prostoru, ale díky výrobě
na míru, dokážeme skleněnou zástěnu navrhnout a nainstalovat
i do velmi stísněných a atypických prostorů.
Skleněnou zástěnu lze řešit jako fixní sklo nebo jako uzavřenou dveřmi
otočnými, posuvnými nebo zalamovacími. Skleněnou zástěnu lze instalovat
i na vanu pro pohodlnější sprchování.
Pro skleněné zástěny se vždy používá bezpečnostní kalené sklo popř. vrstvené sklo
o tloušťce 8-10mm a kování odolávající vlhkému prostředí koupelny.
Povrchovou úpravu kování lze vybrat buď lesklou nebo broušenou a skla lze použít čirá,
satinovaná, ornamentní nebo s digitálním potiskem, případně jiné speciální druhy skel.
Plochu skla sprchové zástěny lze ošetřit nano prostředky pro minimalizování usazování
vodního kamene a jiných nečistot na skle.
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INTERIÉROVÉ
DVEŘE

Pomocí skleněných dveří lze propojit design všech místností v interiéru a zároveň vytvořit
nevšední průchod světla mezi jednotlivými pokoji.
Skleněné dveře mohou být úplně čiré, průsvitné, opatřeny motivem nebo zcela neprůhledné.
Motiv dveří může být tvořen jednoduchými gravírovanými liniemi, pískovanými ornamenty,
tištěnou grafikou nebo kombinací předchozích možností. Záleží pouze na Vaší fantazii.
Dveře lze technicky řešit jako otočné nebo posuvné. Otočné dveře si můžete zvolit jako
jednostranné nebo s otevíráním na obě strany (tzv. lítačky). Posuvné dveře jsou oblíbeným
řešením v moderním interiéru zejména kvůli úspoře místa. Kolejnice umíme montovat
na stěnu, na strop, na skleněný nadsvětlík nebo skrýt do podhledu.
Pro dveře používáme sklo tl. 8 – 12mm, případně vrstvená skla.
Dveře dodáváme výhradně z bezpečnostního kaleného skla.
Nabízíme široký výběr kvalitního kování, abychom dokázali vyhovět
všem Vašim požadavkům.
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DĚLÍCÍ
PŘÍČKY

Pro optické a akustické dělení prostoru nabízíme výrobu a dodání
skleněných příček. Skleněné příčky nabízejí oproti zděným úplnou
možnost volby míry průhlednosti a průsvitnosti, kterou v místnosti
potřebujete. Tím lze prostor efektivně rozdělit při zachování jeho
vzdušnosti a průchodu světla.
Skleněné příčky se výborně hodí do bytových i kancelářských interiérů,
kde z nich lze vytvářet jednotlivé kanceláře, jednací místnosti nebo
oddělení pokojů, koupelen, předsíní apod.
Skleněné příčky mohou být doplněny otočnými nebo posuvnými dveřmi.
Skleněné plochy lze dekorovat např. pískováním. Možnosti vzhledu jsou
stejné jako u dveří.
Pro příčky se používá sklo tl. 8 – 12mm, případně vrstvená skla.
Příčky vyrábíme výhradně z bezpečnostního kaleného skla.
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ZÁBRADLÍ
Schodiště se zábradlím je velký a výrazný prvek interiéru. Pokud se ale zábradlí vyrobí
ze skla, jeho průhlednost schodiště odlehčí a dodá mu luxusní vzhled. Zároveň je velmi
bezpečné pro děti nebo domácí mazlíčky, protože znemožňuje propadnutí nebo lezení
po zábradlí.
Skleněné zábradlí lze kromě interiéru použít i v exteriéru, nejčastěji na terasách
nebo na francouzských oknech.
Skla zábradlí lze kotvit na bodové úchyty (tzv. terče) nebo do profilů po celé délce
zábradlí. Profily mohou být i zapuštěny do podlahy, aby žádné kování nerušilo zcela
čistý design skleněného zábradlí.
Pro zábradlí se nejčastěji používá čiré vrstvené sklo. Nabízíme možnost skla vrstvit
barevnou fólií a tím dosáhnout netradičního vzhledu při průchodu světla zábradlím.
Skleněné tabule pro zábradlí vždy vyrábíme tvrzená vrstvená a jejich tloušťku,
skladbu a minimální výšku Vám rádi navrhneme.
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ZRCADLA
Nedílnou součástí každé koupelny je i zrcadlo.

Používáme zrcadla tloušťky 4-6mm a umíme dodat nejen klasická

I to Vám rádi dodáme a namontujeme nejen

stříbrná, ale i bronzová nebo šedá, pro speciální designové záměry.

na zeď ale i mezi obkladačky a nejen do koupelny,
ale např. i do předsíně, šatny, posilovny
nebo tanečního sálu.

Zrcadla lze dekorovat pískováním z přední strany nebo opískovat
zadní zrcadlovou plochu a tím vytvořit zajímavý dekor nebo prostor
pro prosvětlení.
Dokonce umíme dodat i kalené zrcadlo pro použití na celoskleněné
dveře nebo sprchové zástěny. Toto zrcadlo je navíc za určitých
světelných podmínek polopropustné (špionské), takže ho lze využít
i na velmi speciální aplikace.
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SKLA KE KRBŮM

Před krbem nebo kamny předpisy vyžadují nehořlavou plochu. Tu lze vytvořit
ze skla, čímž vznikne elegantní plocha vyhovující normám, ale nenarušující
jednotnost podlahy. Sklo před krb je tedy nejen praktické, ale v podstatě
všechny druhy krbů nebo krbových kamen velmi decentně doplňuje.
Pro skla před krb je vždy použito kalené sklo tl. 8-10mm. Sklo je dostatečně
pevné a odolné, aby krbová kamna mohla stát přímo na něm.
Nejčastěji se používá sklo čiré, ale je možné použít i lakované nebo
jiné vhodné sklo z naší nabídky. Záleží pouze na vaší představě.
Na předních hranách skla lze vyrobit fazety, aby se o sklo nezakopávalo.
Pokud je na to prostor před krbem připravený, lze sklo zapustit do podlahy
a tím vytvořit jednotnou rovinu podlahy bez překážek.
Sklo lze samozřejmě vyříznout do různých tvarů, aby přesně
kopírovalo tvar krbu a okolního prostoru.
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SPECIÁLNÍ REALIZACE ZE SKLA
Kromě prvků ze skla popsaných v předchozích kapitolách,
které jsou pro nás již téměř rutinní záležitostí, dokážeme
vyjít vstříc i zákazníkům nebo architektům se zajímavými
a netradičními nápady na využití skla. Abychom neomezovali
Vaši fantazii a kreativitu, zkusíme technologická omezení
posunout až za hranice proveditelnosti. Pokud je navržené
řešení proveditelné, rádi s Vámi navržené atypické skleněné
prvky doladíme a následně dodáme a namontujeme.
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POLICE

Skleněné police mohou velmi prakticky a elegantně
doplnit kuchyni, koupelnu, předsíň nebo jiné místo,
kde je potřeba odkládat věci na viditelnou plochu.
Police pro kuchyni lze vyrobit ve stejné barvě jako
je skleněný obklad a tím docílit dokonalého designu
v každém detailu.
Police mohou být neseny bodovými držáky
(tzv. tukany), nebo profilem po celé šířce, který lze
doplnit i LED páskem pro prosvícení hrany skla.
Tím lze vytvořit nevšední vzhled polic.
Na police lze použít tvrzené sklo tloušťky 6 – 10 mm
nebo vrstvené lakované sklo.
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STOLY
A KONSTRUKCE
Moderní jídelní a kancelářské stoly Benevetti jsou navrhovány s nadčasovým
designem zvýrazňujícím pravidelné geometrické tvary a hladké linie v interiéru.
Hliníkové konstrukce jsou vyráběny z eloxovaných hliníkových profilů v různých
povrchových úpravách a průřezech, které je možné rozměrově či tvarově
přizpůsobit. V nabídce máme až 6 variant povrchových úprav eloxovaného
hliníku, který je výrazně tvrdší a odolnější vůči poškrábání než lakované
povrchy. Samozřejmostí je možnost lakování do barev dle RAL.
Veškerá produkce stolů a konstrukcí je realizována na zakázku dle požadavků
zákazníka. Naše stoly vynikají zejména svou variabilitou, pevností a precizním
zpracováním. Termíny dodání stolových podnoží na míru jsou v rozmezí
5 – 10 pracovních dnů.
Více informací naleznete na www.benevetti.cz
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HLINÍKOVÉ
DOPLŇKY
Již 14 let se zabýváme zakázkovou výrobou hliníkových komponent
pro výrobu nábytku. Jsme schopni vyhovět nejrůznějším požadavkům
na atypické řešení Vašich interiérů. Do našeho výrobního programu
patří zejména:
• hliníkové rámečky
• posuvné dveře do šatních skříní
• hliníkové stolové podnože a konstrukce
• skryté výsuvné mechanismy
• sestavy LED osvětlení
• nábytkové nohy a nožky
• úchytky a úchytové profily
• vybavení šatních skříní
• systém závěsných komponent
Více informací naleznete na www.alfastyl.cz
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KONTAKTY
Alfa Styl, s.r.o.

Společnost Alfa Styl, s.r.o. se od roku 2004 zabývá vývojem
a zpracováním hliníkových komponent pro použití v interiéru

Cyrilská 14b

a realizacemi interiérových skel. Disponujeme technologiemi
pro opracování skla a hliníkových profilů.

602 00 Brno

Rozsáhlý servis, spolehlivost a flexibilita patří k vysokému

Česká republika

jakostnímu standardu naší firmy. Díky vlastní síťi montážních

tel./fax: +420 543 212 488

týmů můžeme nabízet stejné služby v rámci celé ČR a SK.

email: nabidky@sklenenyobklad.cz

Rádi Vám navrhneme řešení na míru Vašim požadavkům

www.sklenenyobklad.cz

a možnostem.

Skleněné obklady a interiérová skla / www.sklenenyobklad.cz
Skleněné magnetické tabule / www.sklenenatabule.cz
Grafická skla FotoGlass / www.fotoglass.cz
Hliníkové stoly a konstrukce / www.benevetti.cz
Výroba hliníkových rámečků a komponent / www.alfastyl.cz
Velkoobchod nábytkovým kováním / www.kopeckycz.cz
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www.sklenenyobklad.cz

