GlassTech
BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY S JEDNOSKLEM

www.milt.cz

Designové předělení prostoru
Příčky GlassTech umožňují provedení prosklených bezrámových interiérových stěn s jednosklem
s důrazem na maximální vizuální komunikaci, exkluzivní design a vytvoření akustické zábrany mezi
dvěma prostory. Povrchová úprava a barevnost příček je vždy navrhována s ohledem na zachování
souladu v interiéru a celkové harmonie prostoru.
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Exkluzivní interiéry
Bezrámové příčky GlassTech z jednoskla vyhovují požadavkům těch nejhonosnějších prostor.
Špičková úroveň zpracování, funkční variabilita a široká paleta povrchových materiálů poskytuje
vysokou estetickou hodnotu a zajistí reprezentativnost vašich kancelářských prostor.

4

GlassTech

GlassTech

5

Akustická pohoda
Neprůzvučnost příček GlassTech lze zvýšit instalací bezpečnostních lepených skel v kombinaci
s dveřní zárubní Glazmo. Technické řešení navrhneme s ohledem na uchování akustické pohody
na pracovišti a každodenní provoz v kanceláři.
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Vizuální komunikace
Skleněné bezrámové příčky GlassTech dodávají interiérům lehkost a vzdušnost. Vaše prostory budou
příjemně otevřené a umožní vizuální kontakt mezi zaměstnanci. Graﬁcký motiv umístěný na skle dle
přání zákazníka, zajistí dostatečnou míru soukromí pro práci i během obchodních jednání.
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Variabilita
Příčky GlassTech je možné přesouvat a měnit jejich uspořádání s ohledem na budoucí potřeby
vašich interiérů. Modulární systém příček lze variabilně upravit a přestavět do nové dispozice.
Celoskleněné příčky umožní vaší ﬁrmě dále růst a měnit směr.
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Harmonie
Zaoblené skleněné příčky vnáší do interiéru moderní organické tvary a udělají z vašeho interiéru
designový skvost. Osekejte hrany vašich prostor a vpusťte do nich nový vítr. Zaoblené stěny zajišťují
stejný komfort akustické pohody jako rovné celoskleněné příčky.
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Mnoho variant úpravy povrchu
Povrchová úprava a barevnost bezrámových příček GlassTech je navrhována v souladu s interiérem
a s důrazem na zachování celkové harmonie prostoru. Příčky mohou být potištěny pomocí
digitálního tisku, UV tisku nebo polepeny fólií s libovolným motivem. Pro ještě větší soukromí
nabízíme také zatemňovací fólie a různobarevná řešení skel.
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Funkčnost a bezpečnost
Naše příčky splňují ty nejvyšší požadavky na provedení a při výrobě komponent jsou využívány
výhradně technologie šetrné k životnímu prostředí. Pro zajištění bezpečnosti ve vašich prostorách je
možné skleněné dveře osadit bezpečnostními prvky.
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Jednokřídlé dveře bezrámové

Jednokřídlé dveře bezrámové v zárubni GLAZMO

Dveřní modul:

Dveřní modul:

Dveřní modul:

• výška dveří až 2 600 mm
• dveřní křídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm
• kování v provedení broušená nerez, s/bez cylindrické vložky,
klika – klika, klika – koule
• viditelné panty standardně s povrchovou úpravou nerez,
případně v černé

• výška dveří až 2 600 mm
• dveřní křídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm
• hliníková zárubeň typ GLAZMO s těsněním
• kování v provedení broušená nerez, s/bez cylindrické
vložky, klika – klika, klika – koule
• viditelné panty: standardně s povrchovou úpravou
broušená nerez, pevné nebo nastavitelné ve třech směrech

• výška dveří až 2 600 mm
• hliníková zárubeň typ GLAZMO s těsněním s plným dveřním
křídlem s úpravou CPL/HPL, případně barevnost dle RAL
• kování: klika – klika, klika – koule, s/bez cylindrické vložky,
broušená nerez, dělené rozety
• panty:
– viditelný pant s povrchovou úpravou broušená nerez,
nastavitelný ve třech směrech
– skrytý pant nastavitelný ve třech směrech

Prosklené moduly:
• výška prosklení až 3 500 mm
• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,
případně lepené VSG 55.2, 66.2
• vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

Prosklené moduly:
• výška prosklení až 3 500 mm
• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,
případně lepené VSG 55.2, 66.2
• vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

Prosklené moduly:
• výška prosklení až 3 500 mm
• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,
případně lepené VSG 55.2, 66.2
• vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

horizontální řez
dveřním modulem

horizontální řez
dveřním modulem

horizontální řez
dveřním modulem

vertikální řez
dveřním modulem

vertikální řez
dveřním modulem

vertikální řez
dveřním modulem
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Jednokřídlé dveře bezrámové v. = 3,0 m

Jednokřídlé dveře bezrámové v zárubni GLAZMO v. = 3,0 m

Dveřní modul:

Dveřní modul:

Dveřní modul:

• výška dveří až 3 000 mm
• dveřní křídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm
• kování: vertikální madlo v provedení broušená nerez
• viditelné panty s povrchovou úpravou standardně broušená
nerez, případně v černé

• výška dveří až 3 000 mm
• dveřní křídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm
• hliníková zárubeň typ GLAZMO s těsněním
• kování v provedení broušená nerez, s/bez cylindrické
vložky, klika – klika, klika – koule
• viditelné panty: s povrchovou úpravou broušená nerez,
pevné nebo nastavitelné ve třech směrech

• výška dveří až 2 600 mm (s nadpanelem až 3 500 mm)
• hliníková zárubeň typ GLAZMO s těsněním s plným dveřním
křídlem s úpravou CPL/HPL, případně barevnost dle RAL
• kování: klika – klika, klika – koule, s/bez cylindrické vložky,
broušená nerez, dělené rozety
• panty:
– viditelný pant s povrchovou úpravou broušená nerez,
nastavitelný ve třech směrech
– skrytý pant nastavitelný ve třech směrech

Prosklené moduly:
• výška prosklení až 3 500 mm
• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,
případně lepené VSG 55.2, 66.2
• vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

Prosklené moduly:
• výška prosklení až 3 500 mm
• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,
případně lepené VSG 55.2, 66.2
• vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

Prosklené moduly:
• výška prosklení až 3 500 mm
• bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm,
případně lepené VSG 55.2, 66.2
• vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

horizontální řez
dveřním modulem

horizontální řez
dveřním modulem

horizontální řez
dveřním modulem

vertikální řez
dveřním modulem

vertikální řez
dveřním modulem

vertikální řez
dveřním modulem
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Napojení prosklené příčky na kolmou SDK stěnu

SDK ostění
viditelné v líci prosklení

prosklení
před SDK příčkou

Napojení skel

ostění SDK
s AL krycím plechem

Poznámky

detail
zárubně a prosklení

Technické detaily (cad)
Informace o zaslání podkladů se zpracovanými
standardizovanými řešeními a detaily z naší technické
knihovny na vyžádání k dispozici.

Dekorování skla
Prosklené části je dle požadavku možno doplnit polepem
matnou nebo barevnou fólií, pískováním, sítotiskem nebo
digitálním tiskem.
s 3M páskou

s čirým H-proﬁlem

podlahový
standardní
U-proﬁl 20/20

podlahový
svěrný U-proﬁl
38/34

podlahový
svěrný U-proﬁl
90/36

Vertikální řezy prosklené příčky s podlahovým/stropním U proﬁlem
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svěrný
U-proﬁl 90/36

svěrný
U-proﬁl 110/36
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standardní U-proﬁl
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