
Linia dekoracyjne 
szk!a laminowanego z 

tekstyliami
TEX GLASS
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Opis

TEX GLASS to po%&czenie 
innowacyjnych materia%ów i 
designerskich koncepcji aran'acji 
pomieszcze(. To linia dekoracyjnego 
szk%a laminowa-nego wype%nionego 
tekstyliami lub siatkami z metali.

Jak ten produkt jest wykonany? Szk%o 
ekstrabia%e DIAMANT po umyciu 
przenosi si! do sali monta'owej. 
Najpierw na jedn& z tafl i nak%ada si! 
specjalistyczn& foli! EVA, a nast!pnie 
na ni& k%adzie si! wybrany wzór 
tkaniny lub siatki.

Kolejny krok to na%o'enie drugiej 
warstwy foli EVA i szk%a DIAMANT. 
Tak powsta%& konstrukcj! umieszcza 
si! w piecu gdzie produkt poddany 
jest wysokiej temperaturze, w efekcie 
czego powstaje laminowane szk%o 
dekoracyjne o wysokiej jako$ci. 

Zastosowane pow%oki fi ltruj& 99% 
$wiat%a ultrafi oletowego, chroni&c 
tym samym kolory tkanin.

Zastosowanie

Laminowane szk%o TEX GLASS 
nadaje pomieszczeniom nowoczesny 
i elegancki wygl&d. W szczególno$ci 
nadaje si! do zastosowania jako:
- drzwi i $cianki dzia%owe;
- p%yty pod%ogowe, stopnie;
- balustrady;
- okna wystawowe;
-  blaty sto%ów, biurek, pó%ki na 

ksi&'ki...

Zalety

TEX GLASS to linia produktów o 
naturalnych kolorach.

tworz& atmosfer! spokoju i budz& 
zmys%y u'ytkowników.

wania ciekawych i intryguj&cych 
wn!trz, dzieki ograniczonej 
przejrzysto$ci i cz!$ciowy blokowaniu 
dost!pu naturalnego $wiata.

 Zlaminowanie tekstyliów w szkle 
pozwala na utrzymanie ich w 
czysto$ci. 

 Dzi!ki wykorzystaniu specjalnej 
foli do laminowania materia%y 
TEX GLASS s& chronione przed 
promieniowaniem UV.

 Dost!pne jest 21 wzorów tekstyliów 
oraz 5 wzorów siatek z metali.

Asortyment

Tekstylia i siatki z metali laminowane 
s& ze szk%em extrabia%ym 
DIAMANT. Pozwala to na oddanie 
ich naturalnych wzorów i kolorów. 
Na 'yczenie klienta istnieje 
mo'liwo$# po%&czenia innych 
rodzajów produktów np.SATINOVO 
z DIAMANT - uzyskuj&c tym samym 
designerskie przeszklenie, które nie 
jest przejrzyste.
Minimalne wielko$ci szk%a TEX 
GLASS to 300x300mm a wielko$# 
maksymalna uzale'niona jest 
od rodzaju wzoru (minimalna 
szeroko$# to 1400mm dla wybranych 

produktów), jednak nie wi!ksza ni' 
1800x3700mm
TEX GLASS dost!py jest tylko w 
wersji laminowanej ze szk%ami fl oat 
lub hartowanymi.

TEX GLASS

Po!#czenie materia!ów i pomys!ów
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TEX GLASS

Alabama 04 ivory Doretta 01 gold

Galaxy 02 night

Network 02 silver

Scenotec CS 13 grey

Alabama 07 smoke

Doretta 02 silver Jazz FR 01 silver

Oki 01 ivory

Stratos 41 silver

Alicia 91 ivory

Glissy 04 gold

Jazz FR 02 gold Oki 02 smoke

Stratos 42 gold

Alicia 94 oak

Katsu 02 hazel

Kombu CS 111 ivory

Scenotec CS 01 white

Glissy 01 opal

Taoki 04 natural
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TEX GLASS

Grubo$ci i wymiary

Rodzaj szk%a: Budowa Grubo$# (mm) 
+/-1 mm

Wymiary (mm)
Tolerancja +/-2 mm

TEX GLASS 44.4 Szk%o DIAMANT 9.5 1,400 x 2,000

TEX GLASS 55.4 Szk%o DIAMANT 11.5 1,400 x 2,500

TEX GLASS 66.4 Szk%o DIAMANT 13.5 1,400 x 3,000

TEX GLASS 88.4 Szk%o DIAMANT 17.5 1,400 x 3,500

TEX GLASS 10.10.4 Szk%o DIAMANT 21.5 1,400 x 4,000

TEX GLASS 44.4 Szk%o hartowane lub 
pó%hartowane 9.5 1,250 x 2,000

TEX GLASS 55.4 Szk%o hartowane lub 
pó%hartowane 11.5 1,250 x 2,500

TEX GLASS 66.4 Szk%o hartowane lub 
pó%hartowane 13.5 1,400 x 3,000

TEX GLASS 88.4 Szk%o hartowane lub 
pó%hartowane 17.5 1,400 x 3,500

TEX GLASS 10.10.4  Szk%o hartowane 
lub pó%hartowane 21.5 1,400 x 4,000 

Dla GLASSOLUTIONS dane kontaktowe od kraju, 
nale'y zapozna# si! na ostatniej stronie.

www.glassolutions.eu

Dystrybutor
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Wszystkie marki podane w niniejszym katalogu s& znakami lub znakami towarowymi Saint-Gobain.

Biuro DRX Group Sp. z o.o. 
05-410 Józefów, Jałowcowa 17 
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl


