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Balustrady i schody szklane  
stanowią ważny element aranżacji  
wnętrz we współczesnych budyn- 
kach. Przejrzysty materiał nadaje  
lekkości konstrukcjom, tworząc  
wrażenie otwartej, czystej   
i nowoczesnej przestrzeni.

Materiały, z których wykonane   
są konstrukcje, spełniają najwyż- 
sze wymogi w zakresie bezpie- 
czeństwa. To nowoczesne, spraw-
dzone rodzaje szkła, projektowane 
specjalnie z myślą o swojej przy-
szłej funkcji. Mogą zmniejszyć  
ryzyko upadku i są wyjątkowo   
odporne na obciążenia, choć   
mają postać cienkich szklanych 
formatek.

SCHODY
I BALUSTRADY
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Szkło wizualnie odciąża   
konstrukcję ciągów  
 pieszych i antresol.  
To idealny materiał  

na balustrady.
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STADIP PROTECT zapewnia bezpieczeństwo. 
Szkło zachowuje trwałe wymiary, a jego błyszczący wygląd 
i doskonały stopnień przezroczystości jest niewrażliwy   
na większość czynników chemicznych i atmosferycznych. 

DODATKOWA 
OCHRONA
Wysoki poziom bezpieczeń- 
stwa zapewni szkło lamino- 
wane STADIP PROTECT 
złożone z dwóch pojedynczych 
szyb półhartowanych lub 
dwóch szyb hartowanych.

Szkło wizualnie odciąża   
konstrukcję ciągów  
 pieszych i antresol.  
To idealny materiał  

na balustrady.

PRzYkŁADY mOCOwAN BALUSTRAD
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BALUSTRADY
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BALUSTRADY

URODA SzkŁA

Niezależnie od swoich cech 

funkcjonalnych STADIP PRO- 

TECT zachwyca głębokim po- 

łyskiem i pełną przezroczysto- 

ścią, niewrażliwą na więk- 

szość czynników chemicznych  

i atmosferycznych.
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BALUSTRADY

w kAżDYm wYPADkU

W razie stłuczenia zatrzymuje 

odłamki na miejscu, 

nie rozpada się i zachowuje 

określoną wytrzymałość 

aż do wymiany.
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Schody z bezbarwnego,  
 przezroczystego szkła   
z niezwykłą lekkością  

wznoszą się w górę.  
Wizualnej lekkości  

towarzyszy odporność   
na obciążenia.
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LITE-FLOOR XtraGrip  zapewnia trzykrotnie większą odporność 
przed poślizgnięciem niż tradycyjna podłoga z ornamentem.

LITE-FLOOR Xtreme  To podłoga szklana, w której tradycyjną folię  
 do laminowania PVB zastąpiono wkładką SENTRY GLASS,   
co umożliwia zastosowanie cieńszego szkła w konstrukcji schodów. Schody z bezbarwnego,  

 przezroczystego szkła   
z niezwykłą lekkością  

wznoszą się w górę.  
Wizualnej lekkości  

towarzyszy odporność   
na obciążenia.

SCHODY
i Podłogi SZKLANE

PEwNE I BEzPIECzNE
LITE-FLOOR jest bezpiecz- 
nym szkłem laminowanym, 
zaprojektowanym  
 i zwymiarowanym   
w taki sposób, by można  
było po nim chodzić.  
To szklane formatki  
z przeznaczeniem  
stosowania na stopnie  
i podłogi szklane. 

PRzYkŁADY mOCOwAń SCHODów
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