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MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Szkło dla meblarzy
Firma „Wutkowski” to wiodący dystrybutor oraz przetwórca szkła płaskiego w Polsce, działający na rynku od
ponad 20 lat. Firma stawia na ciągłe inwestycje oraz na najnowsze rozwiązania technologiczne czołowych,
światowych producentów. Jednak największym kapitałem są dla niej ludzie oraz ich kompetencje, w które
inwestuje ze szczególnym zaangażowaniem. Dzięki takiej strategii dziś firma „Wutkowski” należy do ścisłego
grona liderów na rynku branży szklarskiej.
irma dostarcza komponenty szklane do
zakładów z branży meblarskiej, stolarki budowlanej oraz AGD. Świadczy
także usługi w zakresie doradztwa, projektowania, montażu
oraz opieki posprzedażowej. Jej
realizacje można zobaczyć między innymi w hotelu Almond
w Gdańsku czy w hotelu Evita
Spa w Tleniu. Podejmuje się
także wykonywania niestandardowych projektów. Wspomaga
klientów swoją wiedzą na każdym etapie, wyróżniając się
innowacyjnym i elastycznym
podejściem.

F

Wybrane elementy
oferty firmy
„Wutkowski”
Szkło kuchenne i łazienkowe – oferowane przez firmę
„Wutkowski” panele szklane
mogą służyć w kuchni jako blaty stołów kuchennych lub jako
fronty meblowe. Jednak najpopularniejszym rozwiązaniem
jest zastąpienie szkłem miejsca
w przestrzeni międzyszafkowej,
dawniej zarezerwowanego dla
płytek. Zarówno szkło niehartowane, jak i hartowane może
być podstawą do wykonania paneli szklanych z grafiką, jak i do
paneli szklanych lakierowanych
na jeden kolor. W przypadku
szkła z nadrukiem grafikę można wybrać dowolną.
Wyposażenie wnętrz –
półki, stoliki, bary szklane,
zabudowy kominków – na
indywidualne zamówienie
klienta firma wykonuje różne
elementy szklane wyposażenia
wnętrz.

Kabiny prysznicowe
– wykonywane na wymiar
i indywidualny projekt klienta. Produkowane zabudowy prysznicowe wykonane
są ze szkła hartowanego.
Najwyższa jakość surowców
zapewnia długie i bezproblemowe użytkowanie. Produkty
te charakteryzuje trwałość,
bezpieczeństwo i elegancja.
W ofercie znajdują się także
kabiny ze szkła antykorozyjnego ze specjalną powłoką
pozwalającą na komfortowe
i łatwe sprzątanie (TIMELESS,
Shower Guard).

Zadaszenia – firma wykonuje daszki szklane na okuciach ze stali nierdzewnej.
Tafle wykonane są ze szkła
hartowanego lub laminowanego. Dzięki takim rozwiązaniom
całość odznacza się wysoką odpornością na działanie czynników zewnętrznych, a także na
długi czas zachowuje estetyczny wygląd.
Ścianki działowe – oferta obejmuje ścianki oraz
zabudowy całoszklane, wyko-

nane w całości ze szkła laminowanego lub hartowanego.
Montowane ściany oraz drzwi
mogą być oprawione również
w okucia ze stali nierdzewnej
różnego typu, w wielorakim
wykończeniu (np. chrom, satyna). Produkty te dają nieograniczone możliwości w zakresie
aranżacji.
Schody szklane – doskonale sprawdzają się zarówno w minimalistycznych, jak
i tradycyjnych aranżacjach.

Drzwi szklane – produkty
te są perfekcyjnym elementem
aranżacyjnym salonów, sypialni, łazienek, jak również eleganckich biur. Drzwi szklane są
rozwiązaniem zdobywającym
coraz większą popularność nie
tylko z uwagi na swój niebanalny charakter i atrakcyjność wizualną, ale również ze względu
na ich trwałość i precyzyjne
wykonanie oraz funkcjonalność. Oferta zawiera drzwi
jedno- i dwuskrzydłowe.
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Chodzi przede wszystkim o to,
aby nadać wnętrzom lekkości
i przestrzeni. Schody szklane firma wykonuje ze szkła
hartowanego, laminowanego
warstwowo, co zapobiega uginaniu się w centralnym punkcie obciążenia stopnia. Folie
umieszczane między szybami hartowanymi mogą być
bezbarwne, by uzyskać efekt
transparentności, kolorowe lub
matowe, zgodnie z życzeniem
klienta.

Balustrady – producent
wykonuje balustrady ze szkła
hartowanego, laminowanego foliami bezbarwnymi oraz
kolorowymi. Dostępne są
różne warianty szkła laminowanego: z folią dźwiękoizolacyjną, na szkle ekstrabiałym,
na szkle malowanym (paleta
RAL). Mocowane są punktowo lub w systemie liniowym.
Balustrady z powodzeniem
mogą być stosowane wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynków.
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89-530 Śliwice
tel.: 52 334 08 10
fax: 52 334 08 13
biuro@wutkowski.com.pl
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