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Sticla a reprezentat de la bun început o 
soluţie optimă în amenajarea oricărui 
habitat uman. Ea conferă spaţiului 
rafinament, eleganţă şi deschidere atât 
într-o clădire nouă, cât şi într-una veche.

Specialiştii noştri sunt conştienţi că o 
amenajare imobiliară trebuie să fie 
practică, rezistentă, să ofere gradul de 
confort dorit, dar şi să respecte criteriile 
de siguranţă şi securitate conform 
normelor europene.

De la proiectare la montaj
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Acordul dintre metal, inox și sticlă este unul reușit și apreciat de toate culturile moderne, fiind  utilizat din ce în ce mai des in cazul treptelor și 
a scărilor.
Indiferent de structura portantă, fie ea metalica sau din beton, specialiștii noștri proiectează, produc și montează trepte și scări din sticlă ce 
asigură siguranță și securitate.

Acordul dintre sticlă și inox
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Pentru că inventivitatea umană este nesfârșită, adevărate opere de arta pot fi executate din sticlă clară, satinată, colorată în masă, emailată 
parțial sau total, sticlă printată, laminată cu folii colorate transparente, etc. Gama cromatică , acoperită de culorile paletarului RAL, și 
finisajele speciale ale sticlei permit punerea în practică a celor mai originale idei. 

Aspectul fragil al sticlei plane este transformat într-unul robust prin aspectele speciale pe care le oferă sticla EVOLAM T produsă de Glas 
Expert. Configurarea specială a structurii treptelor sau a balustradelor, în acord cu dimensiunile de execuție,  generează rezistențe de până 
la 7kN/m2 , acest aspect de siguranță făcând posibilă utilizarea sticlei pentru aceste aplicații, indiferent de utilitatea spațiului, fie el unul 
public sau  privat, intens sau mai rar folosit.           

LIMITLESS

Dimensionările structurilor de sticlă se 
realizează în mod specific pentru fiecare 
proiect în parte, ținând cont de utilizare, 
caracteristicile tehnice esențiale fiind 
generate de prelucrările speciale.
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Proiectele în care am fost implicați au impus de multe ori folosirea sticlei cu proprietăți antialunecare sporite, astfel încât Glas Expert a găsit 
soluția prin serigrafiere cu emailuri ceramice speciale.
Aceste emailuri speciale la temperatura de 600 de grade vitrifică cu sticlă și generează proprietățile antialunecare ale treptelor și 
pardoselilor, conform reglementarilor europene actuale.
Deasemenea, există și posibilitatea de a folosi diverse tipuri de geam produse special, având caracteristici antialunecare.

Suprafețe ale sticlelor cu proprietăți antialunecare
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Experiența în domeniul sticlei arhitecturale, detaliile tehnice pe care le furnizăm, personalizat pe fiecare proiect în parte și tehnologia de 
care dispunem ne-au făcut să fim apreciați ca cei care găsesc soluția acolo unde alții nu o văd.
Proiectele care au implicat și calcul de rezistență, deși complexe și dificile, ne-au provocat încă și mai mult să găsim detalii specifice, care să 
se potriveasca perfect pentru punerea în practică, iar cererile din ce in ce mai dese pentru consiliere din partea firmelor de proiectare  ne 
confirmă aprecierea arhitecților și constructorilor.

Scări elicoidale, drepte sau cu vang central, laolaltă cu balustradele din sticlă, sunt cele care necesită atenție la detaliu, iar imbinarea sticlei 
cu metalul, fie că este el un profil sau o piesa încastrată, necesită atenție, finețe în execuție și viziune de ansamblu, într-un cuvânt, 
EXPERIENȚĂ.
       

Multă EXPERIENȚĂ și TEHNOLOGIE


