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SZyBy dekOrAcyjNe I dOdAtkI
PrOdUkty POdStAWOWe



SZyBy ZeSPOLONe Ze SZPrOSAmI

Należy pamiętać, że wzory szkieł ornamentowych 
oraz szprosów powinny być dobierane na 
podstawie przedstawionych próbek.

Szprosy są atrakcyjnym środkiem twórczym. 
ciekawie skomponowane okna ze szprosami 
zyskują nowy, wzbogacony wygląd. PreSS 
GLASS oferuje sprawdzone systemy szprosów 
międzyszybowych, dostępne w szerokiej 

gamie oklein drewnopodobnych i kolorów 
rAL. Szprosy mogą być gięte w łuki lub koła. 
można je łączyć pod różnymi kątami. Podział 
szyby zespolonej szprosami jest wykonywany 
każdorazowo na indywidualne życzenie klienta.

New Bronze
szerokości: 8 mm

Brąz 8017
Biały 9010/Brąz 8017
szerokości: 18, 26 mm

dąb bagienny
Biały 9010/dąb bagienny
szerokości: 18, 26 mm

macore 
szerokości: 18, 26 mm

Siena rosso
szerokości: 18 mm

Srebrny
szerokości: 8 mm

Brunatno – czerwony 8012
szerokości: 18, 26 mm

douglasie w.
Biały 9010/douglasie w. 
szerokości: 18, 26 mm

mahoń
Biały 9010/mahoń
szerokości: 18, 26 mm 

Winchester
Biały 9010/Winchester
szerokości: 18, 26 mm

Biały 9010
szerokości: 8, 18, 26, 45 mm

c. brąz 8022
Biały 9010/c. brąz 8022 
szerokości: 18, 26 mm

Złoty 
szerokości: 8, 18, 26 mm

Orzech 
Biały 9010/Orzech 
szerokości: 18, 26 mm

Złoty dąb
szerokości: 18, 26 mm
Biały 9010/Złoty dąb
szerokości: 18, 26, 45 mm

Brąz 8014
szerokości: 18, 26 mm

ciemny dąb 
Biały 9010/ciemny dąb
szerokości: 18, 26 mm

jasny dąb
Biały 9010/jasny dąb
szerokości: 18, 26 mm

Siena Noce
szerokości: 18, 26 mm
Biały 9010/Siena Noce
szerokości: 18 mm

Zeskanuj kod Qr 
i sprawdź 
najnowszą ofertę.



SZyBy dekOrAcyjNe OrNAmeNtOWe

Abstracto Altdeutsch bezbarwny Altdeutsch brązowy Antique brązowy Atlantic

chinchilla chinchilla brązowy crepi delta delta matowy

Float matowy Flutes kura brązowy

Listral kkathedral master-carre master-Ligne master-Point

master-ray Niagara Old bruges

kura bezbarwny

WaterdropSilvit brązowy

Screen Silvit

Flutes piaskowany

W wielu rozwiązaniach projektowych, wymaga 
się od szyb, by doskonale przepuszczały 
światło i zapewniały jednocześnie intymność. 
Odpowiedni dobór struktury ornamentu daje 
możliwość wzmacniania lub osłabiania stopnia 

przezroczystości i zniekształcenia obrazu. PreSS 
GLASS oferuje kilkadziesiąt rodzajów szyb 
ornamentowych.

Zeskanuj kod Qr 
i sprawdź 
najnowszą ofertę.
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Nasze zakłady kontrolowane są przez uznane jednostki certyfikujące. Są to m.in: 

Aby ograniczyć wpływ na środowisko, wciąż wprowadzamy zmiany w produkcji wyrobów
i w naszych przyzwyczajeniach. By ułatwić ten proces, przyjeliśmy ogólnoświatowy system
działań chroniących środowisko ISO 14001.

Prosimy o zminimalizowanie wpływu tej ulotki na środowisko przez jej wielokrotne 
wykorzystanie. Zużytą ulotkę prosimy zutylizować segregując odpady. Pozwoli to na 
ponowne użycie materiałów.
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czynimy wszelkie starania, aby prezentowane materiały zawierały informacje aktualne        
w dniu wydruku.
Ze względu na ciągły rozwój produktów, nasza najnowsza oferta może różnić się                        
od przedstawionej w tej publikacji.

BCCA


