
SUNGLASS

DASZKI I ZADASZENIA SZKLANE | 
INFORMACJE OGÓLNE j

DASZKI I ZADASZENIA SZKLANE

Daszki i zadaszenia ze szkła to funkcjonalne i eleganckie rozwiązania z zakresu przeszkleń
poziomych. Skutecznie ochronią przed deszczem i śniegiem zarówno wejścia do budynków,
jak i duże przestrzenie tarasowe czy parkingi. Zapewniają one swoistego rodzaju zabezpieczenie
dla osób przebywających bezpośrednio pod nimi. Oprócz funkcji użytkowych zadaszenia dostarczą 
również dodatkowych walorów estetycznych, dzięki czemu staną się oryginalną i ciekawą 
ozdobą budynku, tarasu, loggie, samego wejścia lub innej architektury.

Zadaszenia szklane wykonujemy w kilku rozwiązaniach technicznych w zależności od wymagań
inwestora oraz specyfiki samego miejsca montażu. Każde zadaszenie to projekt 
indywidualny. Ze względu na różnorodność budowy fasad i systemów ociepleń mogąone
wymagać zastosowania dodatkowych, specjalnych konsol lub innych wzmocnień Montaż tych
elementów powinien odbyć się odpowiednio wcześniej. Istotne są wcześniejsze  konsultacje co do samych 
możliwości i technologii oraz zastosowanie odpowiednio dobranych rozwiązań już na etapie projektu.

ZASTOSOWANIE: miejsca wymagane przez przepisy prawa budowlanego, hotele, biurowce, restauracje,
salony, banki, budynki użyteczności publicznej, tarasy, loggie, parkingi i inne.
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Kontakt na odpowiednim etapie projektu i samej budowy poszerza zakres dostępnych rozwiązań.

W zależności od wyboru rozwiązania, zadaszenia należy projektować, biorąc pod 
uwagę czynniki takie jak strefa śniegowa i obciążenie wiatrem. W naszej ofercie posiadamy
zadaszenia z aprobatami technicznymi, zbadane i obliczone dla większości typowych obciążeń. 
Pozwala to znacznie ułatwić i przyśpieszyć proces projektowania oraz samego wykonawstwa.

Dzięki szerokiej gamie okuć i systemów możemy dopasować zadaszenie do potrzeb inwestora 
zarówno pod kątem technicznym, jak i wizualnym pozostając w zgodności z obowiązującymi przepisami.

Oprócz gotowych i zbadanych systemów, które nie wymagają dalszych weryfikacji mamy 
możliwość wykonania zadaszeń indywidualnych wymagających przygotowania projektu od podstaw.        

PLANOWANIE I WYBÓR ZADASZENIA 

PRZYKŁADOWE OBLICZENIA JEDNEGO Z SYSTEMÓW POD ZADANĄ STREFĄ ŚNIEGOWA
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Duża różnorodność systemów to swoboda projektowania i możliwość doboru optymalnego rozwiązania zarówno
wizualnie, jak i technologicznie. Szeroka gama szkła czy to klasycznie bezbarwnego, czy barwionego i możliwość
łączenia z ponad 17 000 przeziernych, pół-przeziernych lub nieprzezroczystych folii daje niezliczone opcje wykonania
zadaszenia. Dzięki tak dużej liczbie opcji bez problemu dobierzemy produkt, który idealnie wpasuje się w otoczenie.

Aby jeszcze bardziej ułatwić projektowanie i dobór odpowiedniej technologii wykonania
każdy z systemów opracowany został w kilku lub nawet kilkunastu opcjach wizualnych.
Dzięki dedykowanym rozwiązaniom, które wspieramy dużą liczbą akcesoriów (rynny, uszczelki międzyszybowe,
konsole mocujące, listwy LED i inne) zaprojektowanie i wykonanie
perfekcyjnie dobranego, bezpiecznego zadaszenia staje się niezwykle łatwe oraz szybkie.


