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OPIS
SECURIT DOORS to szeroka oferta drzwi 
szklanych i systemów wewnętrznych 
przeszkleń. Produkt wykonany ze szkła 
hartowanego, zamocowany jest do pod-
łoża przy pomocy specjalnie dostosowa-
nych okuć. Konstrukcje szklane wykony-
wane są wg. indywidualnych wymiarów 
klienta, ponieważ szkło hartowane nie 
może być obrabiane mechanicznie po 
procesie obróbki termicznej.

System oferuje ekonomiczne i estetycz-
ne rozwiązania dla budynków prywat-
nych i publicznych. W zależności od typu 
drzwi stosuje się odpowiedniej grubości 
szkło hartowane: w przypadku drzwi 
ościeżnicowych jest to standardowo gru-
bość 8 mm lub 10 mm, w rozwiązaniach 
bezościeżnicowych – odpowiednio 10 lub 
12 mm, w zależności od wymiarów linio-
wych produktu.
Drzwi szklane bezościeżnicowe mogą 
być jednoskrzydłowe lub dwuskrzydło-
we. Do proponowanych rozwiązań oferu-
jemy szeroką gamę odpowiednich okuć.

ZASTOSOWANIA
SECURIT DOORS znajdują zastosowa-
nie jako drzwi wejściowe do budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej.
SECURIT DOORS mogą być również 
stosowane jako drzwi wewnętrzne  
w pomieszczeniach usługowych (biura, 
sklepy, szpitale) lub w budynkach do za-
stosowań wewnętrznych, zarówno 
w nowo powstających obiektach, jak 
również w obiektach poddanych renowa-

cji. Drzwi szklane w zależności od funk-
cji, jaką mają spełniać, mogą występo-
wać w czterech wariantach:
– zamek na zapadkę,
– zamek na klucz z „bródką”,
– zamek z cylindrem profilowanym,
– zamek WC.

Drzwi szklane bezościeżnicowe stosu-
jemy w miejscach, gdzie pragniemy uzy-
skać efekt wysokiej przepuszczalności 
światła i efekt wolnych krawędzi na ob-
wodzie, a nie dysponujemy w tym przy-
padku ościeżnicą.
Mamy możliwość zastosować tutaj ta-
kie same zamki jak w przypadku drzwi 
ościeżnicowych; dodatkowym warian-
tem jest możliwość zastosowania za-
miast zamka z klamką specjalnego po-
chwytu.
Inne niż w przypadku drzwi ościeżnico-
wych są zawiasy i sposób mocowania do 
podłoża.

ZALETY
• Ogromna swoboda projektowania  

i wygląd komponujący się z rożnymi 
typami materiałów (drewno, metal, 
kamień naturalny).

• częściowe lub całkowite otwarcie 
przestrzeni wewnętrznej na zewnątrz. 
Przestrzeń wewnętrzna ulega wi-
zualnemu powiększeniu, a zarazem 
pozostaje odgrodzona, zapewniając 
pożądany poziom prywatności, a do 
najgorzej oświetlonych pomieszczeń 
dociera zwiększona ilość światła na-
turalnego.

• Bezpieczeństwo użytkowania: wy-
trzymałość mechaniczna szkła harto-
wanego jest pięciokrotnie wyższa niż 
szkła zwykłego, a w przypadku rozbi-
cia rozpada się ono na wiele małych 
odłamków o nieostrych krawędziach.

ASORTYMENT
Drzwi szklane mogą być wykonane ze 
wszystkich rodzajów szkła pojedyncze-
go, dostępnego w standardowej ofercie
GLASSOLUTIONS Polska w grubościach 
8,10,12 mm i przewidzianego do harto-
wania. Należy unikać jednak stosowania 
szkła refleksyjnego w tym produkcie, 
z uwagi na ryzyko wystąpienia zaryso-
wań powłoki podczas eksploatacji. Ist-
nieje możliwość zastosowania techniki 
sitodruku na powierzchni szkła harto-
wanego w 12 standardowych wzorach 
lub według własnego indywidualnego 
projektu oraz szerokiej gamie kolory-
stycznej.
Okucia do drzwi ościeżnicowych wystę-
pują w standardowym kolorze „srebr-
nej anody” i „złotej anody”; w przypadku 
okuć do rozwiązań bezościeżnicowych 
kolorem standardowym jest «srebrna 
anoda».
Na zamówienie możliwe są również inne 
warianty kolorystyczne okuć.
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DRZWI BEZPIECZNE

Zgodność z przepisami
Ze wzgledów bezpieczeństwa, prze-
szklone drzwi muszą być wykonane ze 
szkła hartowanego SECURIT, które jest 
pięciokrotnie bardziej wytrzymałe od 
zwykłego szkła. W razie rozbicia, szkło 
hartowane rozpada się na wiele małych 
odłamków o nieostrych krawędziach.
Jeśli istnieje ryzyko wpadnięcia na drzwi 
(gdy są niewidoczne) i/lub jeśli wyma-
gają tego przepisy, szkło należy poddać 
takiej obróbce, aby drzwi stały sie wi-
doczne, poprzez nałożenie motywu de-
koracyjnego piaskowanego, trawionego 
kwasem lub sitodrukowego.

SECURIT DOORS
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SYSTEMY DRZWI  
I KONSTRUKCJI  
SZKLANYCH  
BEZOŚCIEŻNICOWYCH

Drzwi wahadłowe standardowo wyko-
nuje się z różnego rodzaju  szkła har-
towanego 10 mm. Na zdjęciach drzwi 
wykonane ze szkła SATINOVO oraz bar-
wionego w masie PARSOL.

DRZWI PRZYMYKOWE

Drzwi ościeżnicowe do różnego rodzaju 
zastosowań w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej. Ofe-
rowane z różnego rodzaju systemami 
zamknięć
– zamek z zapadką
– zamek z wkładką 
– zamek WC
– zamek na klucz z bródką 
Standardowa grubość szkła w tego ro-
dzaju drzwiach to 8mm. 
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DRZWI PRZESUWNE

Tam gdzie liczy się oszczędność miejsca 
i ciekawy DESIGN polecamy systemy 
drzwi przesuwnych manualnych i auto-
matycznych, również dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

ROZWIĄZANIA  
PRYSZNICOWE

W ofercie GLASSOLUTIONS znajduje 
się szeroka gama szkła i okuć do kabin 
prysznicowych. Klienci mogą wybrać 
system zamykania, kolor, fakturę i wy-
miary szkła

SECURIT DOORS
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OFEROWANE WYKOŃCZENIA: PIASKOWE I TRAWIONE KWASEM
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HARTOWANE SZKŁO 
LAMINOWANE: 
WIĘKSZE  
BEZPIECZEŃSTWO,  
WIĘCEJ KOLORÓW  
I MOŻLIWOŚCI  
PROJEKTOWANIA

Przykłady
– szkła typu: STADIP COLOR;
– creation: Equipal - Lieven 

Musschoot.

– szkła typu: STADIP PARSOL GREY ;
– creation: DMOA - Denef Mattelaer 

Oosters Architect.
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Glassolutions Saint-Gobain
ul. Przejazdowa 22b, 05-800 Pruszków

www.glassolutions.pl
pl.glassolutions@saint-gobain.pl www.glassolutions.pl

Rodzaj szkła Kolor

mm

6* 8 10 12

SGG DIAMANT ekstrabiałe X X X

SGG PLANILUX bezbarwne X X X X

SGG PARASOL szare X X X

SGG PARASOL brązowe X X X

SGG PARASOL zielone X X X

FLOAT niebieskie X X

SGG SATINOVO bezbarwne, trawione kwasem X X X X

SGG SATINOVO szare, trawione kwasem X X

SGG SATINOVO DIAMANT ekstrabiałe, trawione kwasem X X

MASTER

SGG MASTER-SHINE bezbarwne X X X

SGG MASTER-POINT bezbarwne X X

SGG MASTER-CARRE bezbarwne X X X

SGG MASTER-LIGNE bezbarwne X X

SGG MASTER-RAY bezbarwne X X

SGG THELA bezbarwne X

SGG LISTRAL bezbarwne X X X

[*] Grubość 6 mm: tylko do użytku z prysznicem.
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