
BEZRÁMOVÉ
BAZÉNOVÉ
ZÁBRADLIA
Moderný doplnok, bezbariérový výhľad, svetlosť, dizajn, štýl, 
elegancia a poholie bez strachu a v bezpečí.



ZVÝŠTE 
HODNOTU 
SVOJHO 
BAZÉNA 
SKLENENÝM 
ZÁBRADLÍM !
Sklenené zábradlie je nielen diza-
jnovým doplnkom, ale aj funkčnou 
súčasťou každého priestoru. 
Opticky rozširujú priestory, 
sú moderné, nadčasové, ele-
gantné dizajnové prvky, a navyše 
umožňujú nerušený výhľad, 
transparentnosť a tým zaručujú 
harmóniu s okolitým svetom. 
Plnia dôležitú funkciu, tak es-
tetickú, ako aj bezpečnostnú. 

Chcete sa cítiť príjemne, po-
hodlne, bezpečne a novodobo vo 
svojom obydlí? Nebáť sa o svoje 
ratolesti , ktoré sú najcennejším 
pokladom v našom živote, alebo 
o svojich domácich miláčikov 
a zvieracích maznáčikov. Práve 
to vám vieme zaručiť našimi 
sklenenými zábradliami, ktoré 
spĺňajú všetky tieto podmien-
ky. Sú multifunkčné a zároveň 
bezpečné. 
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U NÁS JE NA 
PRVOM MIESTE 
BEZPEČNOSŤ A DLHÁ 
ŽIVOTNOSŤNAŠICH 
PRODUKTOV.
Sklenené zábradlie dnes nachádza svoje 
uplatnenie skoro v každej domácnosti. Esteticky 
dopĺňa moderný štýl exteriéru, kým plnohodnotne 
zastáva svoju praktickú a bezpečnostnú funkciu. 
Práve kvôli bezpečnosti je sklo zábradlia vyrobené 
z dvoch zlepených tabúľ skla. Hrany sú povrchovo 
upravené tak, aby na nich nikdy neprišlo k 
zraneniu. 

ÚDRŽBA JE 
HRAČKOU VĎAKA 
POVRCHOVEJ ÚPRAVE   
ENDUROSHIELD
Enduroshield je revolučná ochrana skla s extrémne 
dlhou životnosťou.
Stačí len jedna aplikácia na sklo 
Obmedzuje vznik baktérií a pliesne, vytvára 
priesvitný ochranný povrch skla odolný proti vode 
a nečistotám.
Zvyšuje ochranu proti usadeninám z tvrdej vody, 
chemických látok a špine.
Znižuje čas na čistenie skla o 90 %. 
Je vhodný pre všetky druhy skiel.
Je ekologický.
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Spigot okrúhly 
- Vrchné kotvenie

- Nerez 304 a 316

- Rozeta na zakryrtie skrutiek

Spigot hranatý 
- Vrchné kotvenie

- Nerez 304 a 316

- Rozeta na zakryrtie skrutiek

- Bočné kotvenie

- Nerez 304 a 316

- Rozeta na zakryrtie skrutiek

Lineárny profil 
- Vrchné alebo bočné kotvenie

- Alu-elox a Al-inox povrch

- Možnosť zapustenej montáže

Spigot hanatý 

3



Ref: 6800.00

Ref: 6900.00

Ref: 9909.00

Spojky skiel 
Slúža ako náhrada madla.
Spevnia a vystužia zábradlie, 
ktoré týmto bude pevnejšie a 
odolnejšie voči pôsobiacim si-
lám a aj nárazovému vetru v 
exteriéri. Spojky sú dostupné 
v rôznych tvaroch.

Ochrana hrany skla - madlo
Plnohodnotné madlo je 
najlepším riešením na spe-
vnenie konštrukcie zábradlia. 
Zábradlie nielen spevní, ale 
zároveň ochráni hranu skiel 
zábradlia pred nárazmi. Je 
dostupné v hranatom aj okrúh-
lom prevedení.

Komponenty dostupné v RAL farbe 
Všetky komponenty sú 
dostupné v lesklých aj
matných 
RAL farbách

Spigot okrúhly 

Spigot hranatý 

Lineárny profil 

Spigot hanatý 
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Samonosné zábradlia ponúkajú najmodernejšie a najatraktívnejšie riešenie pri skle-
nených zábradliach, dajú použiť v interiéri, tak ako aj v exteriéri.

Pri sklenených zábradliach je dôležité zvoliť správnu hrúbku skla. Naša firma ponúka 
zábradlia s minimálnou hrúbkou bezpečnostného a lepeného skla 12,76mm alebo 
viac, prispôsobené tomu, akú hrúbku bezpečnostného skla daná situácia vyžaduje, 
nakoľko u nás je na prvom mieste bezpečnosť a dlhá životnosť našich sklenených 
produktov. Samozrejmosťou je výber z viac typov skiel, ako je číre, extračíre, farebné 
sklo alebo sklo s fototlačou.

NAŠA KVALITA
= lebo sme hrdý na našu prácu

5



6

Fototlač? 
Podstatou fototlače je nanesenie motívu po-

mocou digitálnej tlačiarne priamo na sklo. Po 

usušení sa potlačené sklo zakalí pri cca 600 - 

700 stupňoch Celzia. Pri tomto procese získáva 

svoje mimoriadne úžitkove vlastnosti a laicky 

povedané, farba sa zapečie priamo do skla a 

stáva sa jeho súčaťou.

Číre - UltraČíre? 
Lesklá, krištáľová priehľadnosť Ulračíreho skla 

s nízkym obsahom železa je ideálnou voľbou 

v prípade, keď je dôležitá neutrálnosť farby 

a maximálne čistá priehľadnosť. Pre Ulračíre 

sklo je charakteristická vysoká priepustnosť 

svetla, nemá zelený nádych, ktorý je typický 

pri tradičnom základnom skle a je viditeľný 

najmä na hranách. 

Farebné sklá? 
Šála skiel farebných v hmote zahrňuje rôzne odtiene farieb, môžu slúžiť ako protislnečná clona alebo 

dekoračný prvok. Čím je slo hrubšie, tým je jeho farba výraznejšia. Tak isto ako číre alebo UltraČíre 

sklá sú v hmote sfarbené sklá bezpečnostné. Všetky bezpečnostné parametre sú zachované a pritom  

Pieskovanie? 
Vzorové pieskovanie je metódou dekorova-

nia skla. Dovoľuje vytvárať rôzne obrazce a 

vzory zdrsnením povrchu skla. Z technick-

ého hľadiska je táto metóda založená na 

zmatňovaní skla otryskovaním. Pri pieskovaní 

je sklo prekryté šablónou vyrezanou do tvaru 

požadovaného vzoru. Následne je ošetrené 

ochranným lakom.

Polep fóliou?
Polep sa vykonáva fóliami, kotorých zloženie je 

vhodné pre exteriérové aplikáciu, dekorácie a 

reklamu, rovnako aj pre použitie na vozidlách 

a dopravných prostriedkoch. Polepom sa môže 

napodobniť aj efekt pieskovaného skla alebo 

sa fólia potkačí grafickým motívom.



Bezplatná obhliadka a cenová ponuka:
Nápady a uskutočnenie Vašich plánov môžete zvažovať až vtedy, keď poznáte všetky možné 
riešenia danej situácie. Tomuto slúži bezplatná obhliadka a detailne vypracovaná cenová 
ponuka.
Kompletné poradenstvo:
Vďaka dlhoročným skúsenostiam a odborne zaškoleným personálom Vám dokážeme poradiť, 
ako prispôsobiť, pripraviť priestory na montáž sklenených prvkov, aby čo najlepšie zapadli 
do Vašich priestorov.
Doručenie, doprava:
Samozrejmosťou u nás je doručenie na Vami určené miesto a prípadne aj vynesenie na 
nedostupné miesta.
Odborná montáž
Mať kvalitné sklenené produkty nestačí. Odborná montáž sklenených prvkov je rovnako 
dôležitá ako je kvalita výrobku. Montáž našich výrobkov má predpísaný postup, ktorý je 
odskúšaný a ktorý sa musí dodržať. Zverte montáž do našich rúk a postaráme sa o bezpro-
blémový priebeh.
Údržba, servis, záruka
Nakoľko hlavným cieľom našej firmy je vybudovanie dlhodobej spolupráce s každým záka-
zníkom, chceme, aby boli nadmieru spokojní aj so servisom. Môžete sa spoľahnúť na kvalitný 
záručný aj pozáručný servis, ktorý je riešený vždy promptne.

Máte otázku? 
Kontaktujte náš kvalifikovaný personál

Tibor Horváth 
cenové ponuky 
technická podpora

mobil: +421/918 733 900

mail: tibor.horvath@interiersklo.eu

János Fekete 
cenové ponuky
technická podpora

mobil: +421/905 471 973

mail:janos.fekete@interiersklo.eu

Ing. Gabriel Tóth 
vypracovanie projektov
technická podpora

mobil: +421/918/733 901

mail: gabriel.toth@interiersklo.eu



INTERIERSKLO, s.r.o.

Ul. Jesenského 5026/13A

(budova poisťovne ALLIANZ a.s.)

929 01 Dunajská Streda

Slovenská republika

www. interiersklo.eu

info@interiersklo.eu

Tel.: +421/031/569 4408

Mobil: +421/918/733 900

K D E  N Á S  NÁJDETE 


