
NEW SHAPES
ARE COMING



ZAINSPIRUJ SIĘ 
NOWYMI 
MOŻLIWOŚCIAMI 
KSZTAŁTOWANIA 
SZKŁA



TWÓRZ 
TRÓJWYMIAROWE, 
PŁYNNIE 
ZMIENIAJĄCE SIĘ 
POWIERZCHNIE 
ELEWACJI



UWOLNIJ 
WYOBRAŹNIĘ!
WE WSPÓŁPRACY Z NASZYMI DORADCAMI 
STWÓRZ NIEPOWTARZALNE, SZKLANE 
FORMY BUDYNKÓW



NASZ PRODUKT WPISUJE SIĘ W ŚWIATOWY TREND 
ARCHITEKTURY O KRZYWOLINIOWEJ GEOMETRII.

3D SHAPE TO NIE TYLKO 
NIEPOWTARZALNE KSZTAŁTY

800 mm

35
00
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m

*

2500 mm*

Szkło 3D SHAPE to wolność 
w architekturze i przyszłość 
w projektowaniu. 
Inspiruje nas Berlin, Londyn, 
Nowy Jork czy Sydney.

Szkło  termicznie formowane 
3D SHAPE to produkt 
wypełniający lukę na rynku  
złożonych form architektonicz- 
nych z użyciem szkła, 
zbudowanych z różniących się 
geometrycznie elementów.

Dzięki naszemu rozwiązaniu 
możesz nadać budynkom 
lekkość i finezyjne kształty. 

Dzięki 3D SHAPE Twoje 
futurystyczne krzywoliniowe 
wizje wreszcie mają szanse 
na realizację z użyciem szkła.

Twoje pomysły i wyobraźnia 
w połączeniu z naszym 
produktem to nowatorskie 
projekty.

NADAJ PRZESZKLENIOM 
W SWOICH PROJEKTACH TRZECI WYMIAR

* Docelowy wymiar szkła 3D SHAPE: 3000 mm x 6000 mm



LEPSZA IZOLACYJNOŚĆ 
AKUSTYCZNA

Nieregularna krzywoliniowa 
powierzchnia fasad z szybami 
3D SHAPE wpływa na 
zwiększenie izolacyjności 
akustycznej budynku, dzięki 
skuteczniejszemu rozpraszaniu 
fal akustycznych w porównaniu 
z powierzchniami płaskimi.
Ten efekt można wzmocnić 
jeszcze bardziej, dzięki 
zastosowaniu szyb 3D SHAPE 
jako tzw. „drugiej skóry”. 
Stopień zwiększenia 
izolacyjności akustycznej zależy 
od zaprojektowanego kształtu 
szyb.

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ 
NA OBCIĄŻENIA

Właściwie zaprojektowane 
kształty mogą również 
znacząco zwiększyć sztywność 
szyb i dzięki temu ich zdolność 
do przenoszenia obciążeń.

ESTETYKA, PRYWATNOŚĆ
I ODPOWIEDNIE DOŚWIETLENIE 
POMIESZCZEŃ 

Możliwość naniesienia na szkło 
3D SHAPE indywidualnych 
nadruków, pozwala  nadać 
dodatkowe walory estetyczne 
budynkom, zapewnić prywat-
ność przeszklonych pomieszczeń 
lub kontrolować ilość docierają-
cego do nich światła.

BEZPIECZEŃSTWO

Tafle 3D SHAPE mogą być 
laminowane ze sobą za pomocą 
folii PVB. W ten sposób uzyskuje 
się szyby warstwowe bezpieczne 
dla użytkowników. W przypadku 
rozbicia, pęknięta tafla 
zintegrowana z warstwą folii 
pozostaje w miejscu zamonto-
wania i nie rani osób znajdują-
cych się w pobliżu.

ZWIĘKSZONA IZOLACYJNOŚĆ 
TERMICZNA

Dzięki możliwości łączenia na 
obwodzie za pomocą ramek 
dystansowych szyb pojedyn-
czych lub laminowanych 
3D SHAPE, nasze rozwiązanie 
możemy oferować również          
w postaci szyb zespolonych 
jedno lub dwukomorowych.         
To znacząco zwiększa izolacyj-
ność termiczną szkła 3D SHAPE    
i zmniejsza straty ciepła               
w okresie zimowym.

SZKLANA POWIERZCHNIA BEZ 
WIDOCZNEJ KONSTRUKCJI

Szyby 3D SHAPE mogą być 
wyposażone w rotule do 
mocowań punktowych. 
Umożliwia to montaż tafli 
do konstrukcji nośnej fasady, 
znajdującej się wewnątrz 
elewacji lub pomiędzy elewacją 
właściwą i tzw. „drugą skórą”.



TERAZ MOŻESZ NADAĆ FINEZYJNE 
KRZYWOLINIOWE KSZTAŁTY 
SZKLANYM ELEWACJOM
BUDYNKÓW 
WYKORZYSTUJĄC 
SZYBY 3D SHAPE
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Film niedostępny w przeglądarce internetowej Firefox. 
W celu obejrzenia filmu użyj innej przeglądarki.



PROJEKTOWANIE 
W ZGODZIE 
ZE ŚWIATOWYMI 
TRENDAMI

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ
WSPARCIA TECHNICZNEGO 
NA ETAPIE PROJEKTOWANIA PRZESZKLEŃ 
Z SZYBAMI 3D SHAPE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przemysław Caban
       +48 34 327 50 69
       przemyslaw.caban@pressglass.com

Jacek Sikora
       +48 601 913 222
        jacek.sikora@pressglass.com

PRESS GLASS SA
www.pressglass.com


