Objevte svět dekorativních skel

GLASTETIK
interiérová
skla na míru
od zaměření
po instalaci
Jsme síť sklenářských firem, které se zabývají instalacemi designových skel
(nejen) v interiéru po celé České republice.
Nabízíme komplexní sklenářské služby v oblasti dekorativních skel, od zaměření po instalaci.
Naší specializací jsou skleněné obklady, dveře, stěny, dělicí příčky, zrcadla,
rámování, renovace oken a další sklenářské práce.
Nabízíme zdarma konzultace vhodného výběru interiérových skel.
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Jaké jsou výhody spolupráce s námi?
Záruka nejvyšší kvality

Atraktivní design

Široký výběr

Sklo se stalo nedílnou součástí architektury. Je používáno ve složitých aplikacích. S tím jsou spojené stále
vyšší nároky architektů, projektantů a investorů na kvalitu montáže a především samotného výrobku. S tímto
vědomím pracují zkušení sklenáři v síti Glastetik výhradně se skly ze skláren AGC.

Skla čirá, neprůhledná, lesklá, matná, vzorovaná…
Záleží jen na vás, naše možnosti jsou takřka neomezené

Pyšníme se nejširší nabídkou interiérových i exteriérových skel a kování na trhu. Možnosti jsou takřka
neomezené. Přesvědčte se sami!

Skla od AGC

Kvalita produktu

Kvalita služeb

Společnost AGC Glass Europe je jednou z nejvýznamnějších skláren v Evropě. Inovativní skla AGC, která se vyrábí
i v 5 českých závodech, jsou zárukou vysoké kvality. Na jejich vývoji a neustálém zdokonalování pracuje na
250 výzkumníků a inženýrů v belgickém výzkumném středisku AGC Technovation Center.

Inovativní skla AGC jsou zárukou kvality. Výroba
probíhá průmyslově, pomocí moderních sklářských
technologií

Usilujeme o vysokou kvalitu služeb, k vašim požadavkům přistupujeme individuálně, se zájmem
a s respektem

Komplexní sklenářské služby

Rozumná cena

Komplexní řešení

Naše ceny spoluvytváří kvalita produktů a služeb se
zkušenostmi z oboru. I tak jsme pro vás dostupným
řešením

Naše komplexní řešení je zárukou kvality a úsporou
vašeho času. Interiérová skla na míru od zaměření
po instalaci

V současné době je díky požadavkům na dokonalé provedení interiérů a inovacím v technologii výroby možné
vyrábět nepřeberné množství druhů, tvarů a grafických úprav skel. Mezi naše sklenářské služby tak automaticky patří široké možnosti opracování skel na míru - řezání, broušení, vrtání a další.

3

4

PROČ SKLO?
Sklo: praktický, funkční, odolný, bezpečný, variabilní a designový materiál
Sklo je fascinující materiál, který se jako moderní stavební prvek objevuje
stále častěji v oblasti interiérového designu. Nespornou výhodou skla jsou
jeho jedinečné vlastnosti: design, funkčnost, odolnost, snadná údržba,
ekologie a široké možnosti využití. Navíc sklo v různých aplikacích odpovídá všem bezpečnostním normám.
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Artlite
dekorativní skla s potiskem
Clearsight
„neviditelná“ antireflexní skla
Imagin
průsvitná vzorovaná skla
Imagin Wired vzorovaná skla s integrovanou drátěnou vložkou
Lacobel
lesklá lakovaná skla – originál je jen jeden
Lacobel T
tepelně tvrzená lesklá lakovaná skla
Lacomat
lakovaná skla s matovaným povrchem
Matelac
lakovaná skla se saténovou povrchovou úpravou
Matelac T
tepelně tvrzená matná lakovaná skla
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Matelux
průsvitná skla se saténovou povrchovou úpravou
Mirox 4Green a MNGE ekologická zrcadla
Oltreluce
vzorovaná skla od návrháře Michela De Lucchi
Planibel Clear
základní čirá skla
Planibel Coloured
základní skla probarvená ve hmotě
Stopsol 		
polopropustná zrcadla
Stratobel
vrstvená bezpečnostní skla
Stratophone
vrstvená protihluková skla
Thermobel
izolační dvojskla a trojskla
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skleněné obklady
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Obkládání stěn velkoformátovými skly s minimálním množstvím spár se v průběhu několika posledních let stalo trendem v oblasti využití interiérových skel. A v žádném případě se nejedná
pouze o obklady za kuchyňskou linku - pro svůj luxusní vzhled, vysokou odolnost a snadnou údržbu jsou skleněné obklady vyhledávaným řešením pro povrchové úpravy stěn také v koupelnách
a na toaletách, jako obklady výtahových šachet, v nákupních centrech a kancelářských budovách.
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Sklo dodá vaší kuchyni eleganci a jedinečný moderní vzhled. Díky svým technickým parametrům a možnostem opracování vám navíc zajistí řadu výhod jako snadná instalace suchou
cestou za provozu během pár hodin, různé typy skel, široká škála barev, snadná údržba - minimální počet spár, odolnost a trvanlivost. Objevte s námi svět skleněných obkladů!

kuchyně
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© Studio E. Bergoend

© AGC Glass Europe - Reid Senepart Architekti - foto: Thomas De Bruyne

Koupelny
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© AGC Glass Europe, architekt: Christophe Ternest, instalace: Baeyens Glass & Inox s.a.

Zapomeňte na tradiční dlaždičky a nežádoucí spáry. Koupelnové obklady z lesklých nebo matných lakovaných skel, skleněné sprchové kouty a zástěny, velkoformátová čirá nebo barevná
zrcadla, umyvadlové desky ze satinovaných skel… Prostoru na sklo v koupelně je více než dost,
tak proč ho nevyužít? Dodejte své koupelně originální vzhled beze spár.
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Ať už na stěnách, v příčkách nebo v nábytku, sklo může být vhodně využito také v obývacích
pokojích. Při jejich navrhování nemyslete jen na pohodlí a praktičnost, je třeba klást důraz také
na to, aby se do vybavení reprezentativního pokoje promítl i nějaký poutavý architektonický
prvek. Sklo se umí proměňovat do mnoha různých podob a v kombinaci s materiály jako je
dřevo, kov či beton působí naprosto luxusně. Navíc ho velice snadno a vkusně sladíte s okolním
prostorem a vybavením.

Obývací pokoje
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Sklo jako designový a praktický prvek v hotelu či restauraci? Jednoznačně! Stěny, stropy, dveře,
příčky, zábradlí... Sklo nachází své uplatnění na recepcích, v lobby barech, hotelových pokojích
nebo jako obklad chodeb a výtahových šachet. Z pohledu designu a praktičnosti je přímo ideálním řešením a prostoru navíc dodá moderní vzhled.

Hotely, restaurace a kavárny
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© Komandor

© AGC Glass Europe & Alu-Style Kft.

Vestavěné skříně
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© Komandor

Vestavěné i volně stojící skříně vám pomohou vyřešit problém s nedostatkem úložného prostoru
a v případě použití skla se stanou také designovým prvkem ve vašem interiéru. Jako dveřní výplň nabízíme neprůhledná lakovaná skla, průsvitná matovaná skla nebo tradiční či polopropustná zrcadla. Výběr
typu skla, povrchové úpravy a odstínu je jen na vás.
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Sklo je velmi žádaným materiálem a objevuje se stále častěji nejen v oknech a na stěnách, ale
i v samotném nábytku. Čirá, lakovaná, matovaná i vzorovaná skla a zrcadla nacházejí své
uplatnění coby police, stoly, prosklená dvířka nebo jako výplň vestavných skříní. Všechna skla
se snadno udržují, mají dlouhou životnost a vkusně doplní váš interiér.

Nábytek
© AGC Glass Europe - nábytek Liber od Luca Papini
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© AGC Glass Europe - nábytek Dazibao od Gonzo a Vicari
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© Wutkowski

Zrcadla
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Zrcadla slouží jako estetická dekorace i velice praktický pomocník. Lze je využít prakticky kdekoliv a opticky zvětšují prostor. Můžete je zavěsit klasicky na zeď nebo je využít jako skleněný
obklad, kdy vám zrcadlo nalepíme přímo na zeď. Nedržte se zaběhnutých standardů a zvolte
například černé či tzv. antické zrcadlo, netradiční tvar nebo větší plochu v podobě skleněného
obkladu. Nevyhýbejte se zrcadlům, dokáží vám vykouzlit iluzi prostornějšího interiéru.
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Skleněné magnetické popisovací tabule i celé stěny jsou ideálním řešením v prostorách s velkým množstvím popisovacích a prezentačních ploch, jako jsou školy, kancelářské a konferenční
prostory, restaurace, recepce a čekárny nebo například dětské pokoje. Zároveň jsou moderním
designovým doplňkem vhodným do každého interiéru.

© AGC Glass Building - projekt: Philippe Samyn and Partners sprl, inženýrské práce: BEAI sa, foto: Marie-Francoise Plissart

Magnetické popisovací tabule
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© Dveře Wave od Fratelli Longhi

Dveře, stěny a příčky
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Elegantní design s nádechem luxusu a dlouhá životnost, to jsou skleněné dveře, stěny a příčky,
které spoluvytvářejí váš interiér. Navíc, pokud dáváte přednost světlu, snadné údržbě a zajímá
vás bezpečnost, potom jsou celoskleněné dveře a stěny ideální volbou pro váš interiér. Jsou
efektním designovým prvkem do každého domova, ale i do kanceláří a hotelů.
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Skleněná zábradlí a schodiště jsou vyhledávaným designovým prvkem, který váš interiér promění v moderní prostor s nádechem luxusu. Zábradlí i schodiště realizujeme s důrazem na
klíčovou funkci obou aplikací, a tou je dostatečná bezpečnost. Při výrobě používáme zásadně
skla tepelně tvrzená a vrstvená bezpečnostní, která vás ochrání proti úrazu i pádu.

Schodiště a zábradlí
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Okna a zimní zahrady
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Zatímco ve světě interiérových skel hraje klíčovou roli design, v případě oken a zimních zahrad
je to jednoznačně jejich funkčnost. Kromě světelné prostupnosti, vizuálního komfortu a pohodlí
mluvíme především o tepelné izolaci a protisluneční a protihlukové ochraně. Rádi vám navrhneme vhodné složení zasklení tak, aby vám okna sloužila správně a šetřila energii i vaše peníze.
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Skleněný obklad za kuchyňskou linku
Pokud plánujete renovaci nebo rekonstrukci kuchyňské linky, dodejte své kuchyni moderní vzhled a usnadněte si práci
s mytím keramických dlaždiček se spárami - zvolte skleněný obklad z lesklých nebo matných lakovaných skel Lacobel
a Matelac. Výhodou skleněných obkladů je jednoduchá montáž - sklo je možné nalepit například přímo na původní keramické dlaždičky nebo prakticky jakýkoliv rovný, stavebně připravený podklad. Instalace skel je navíc možná za plného
provozu bytu i samotné kuchyně a trvá v řádu několika málo hodin. Glastetik je certifikovaný dodavatel originálních skel
Lacobel a Matelac ze skláren AGC.

Instalace interiérových skel snadno a rychle
Pokud se rozhodnete pro instalaci skel s našimi partnery v síti Glastetik, rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného typu
zasklení (druh skla a způsob jeho opracování a následné instalace, složení, tloušťka, odstín apod.), tuto službu nabízíme
zdarma. Náš tým k vám dorazí, vše pečlivě zaměří a skla pro vás vyrobíme a zpracujeme na míru. Jakmile bude vše připraveno
k instalaci, naši technici vám skla namontují. Navíc vám rádi poradí s jejich následnou údržbou. Vše snadno a rychle.
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Rekonstrukce operačního sálu
V prostějovské nemocnici byl na týden vyřazen z provozu centrální operační sál „C“ spolu s prostory centrální sterilizace. Zatímco v sousedních sálech probíhaly operace za plného provozu, 4 montážní technici z jednoho z našich
týmů nainstalovali suchou cestou, snadno, čistě a během pouhých 3 dnů 72 m² lakovaných skel Lacobel (skleněné
obklady) a vrstvených bezpečnostních skel Stratobel (dělicí příčka a 2 interiérová okna). Náš tým odvedl precizní
práci i za přísných hygienických podmínek.
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Renovace oken v bytovém domě Hvězda
Okna v pražském bytovém areálu Hvězda sloužila jeho obyvatelům dlouhých 20 let. Přestože původní rámy byly
ještě v dobrém stavu, tepelná izolace skel už nebyla dostačující. Bylo tedy rozhodnuto, že namísto rekonstrukce oken bude provedena pouze jejich renovace, tedy výměna původních dvojskel (Ug = 2,8 W/m².K) za nová
(Ug = 1,0 W/m².K). Renovace oken obnáší 3 kroky - obroušení rámů, výměna původních tabulí skel za nové
a natření rámů. V průběhu necelých 4 měsíců jsme zajistili výměnu 780 izolačních skel (541 m²), a to včetně
likvidace původních tabulí.
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Jak se stát Glastetik partnerem?
Nabízíte sklenářské práce včetně montáží a zaujala vás myšlenka stát se
Glastetik partnerem?
Kontaktujte nás, rádi si s vámi domluvíme schůzku a seznámíme vás s výhodami, které členství v naší síti Glastetik nabízí. Dejte nám o sobě vědět!
Více informací o síti Glastetik a výhodách partnerství naleznete na našich
stránkách www.glastetik.cz nebo na telefonních číslech uvedených na následující straně.
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Kontakty
Zaujalo vás sklo jako praktický, funkční a designový materiál? Stavíte dům či rekonstruujete
byt? Navrhujete či realizujete interiéry na klíč? Přinášíme vám komplexní řešení, od zaměření po instalaci.
Obraťte se na nás, rádi vám poradíme:
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Klára Soukupová
specialistka na interiérová skla

Petra Takáčová
manažer obchodní sítě Glastetik

Tel.: 720 935 752
Email: klara.soukupova@eu.agc.com

Tel.: 606 611 477
Email: petra.takacova@eu.agc.com
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www.glastetik.cz

