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PORTFOLIO  
DAGLASS
TECHNOLOGIE I PRODUKTY

SZKŁO HARTOWANE, LAMINOWANE I ZESPOLONE 
DAGLASS
Szeroka gama szkła do zastosowania w  budow-
nictwie.

SZKŁO DYFUZYJNE DAGLASS
Rozprasza światło w sposób kontrolowany i  rów-
nomierny, niweluje obszar zacienienia, w kontak-
cie z wodą uzyskuje większą przezierność. Idealne 
do opraw oświetleniowych oraz jako szkło szklar-
niowe.

TM SZKŁO DAGLASS NANO-BARRENTM

Uzyskiwane dzięki technologii magnetronowej po-
siada właściwości bakteriobójcze oraz grzybobój-
cze.

SZKŁO DIAMENTOWE DAGLASS 
Hydrofobowe, nierysujące się szkło, ze zwiększo-
ną odpornością na korozję. Świetne na przegro-
dy, zabudowy, szyby prysznicowe oraz jako szkło 
ochronne.

SZKŁO ANTYREFLEKSYJNE DAGLASS
Poprzez zastosowaną zmianę morfologii po-
wierzchni szkła otrzymano zwiększoną przepusz-
czalność światła oraz zredukowano odbicie. Ta ce-
cha zwiększa wydajność opraw oświetleniowych. 
Znacząco poprawia jakość i głębie obrazu na ekra-
nach i monitorach.

SZKŁO NON-GLARE DAGLASS
Szkło o zmienionej morfologii w skali nano. Odpo-
wiednie do ekranów LED oraz LCD. Dzięki funk-
cji Anti-Finger Print fantastycznie sprawdza się 
w  ekranach dotykowych. Zmniejsza efekt olśnie-
nia, poprawia komfort oglądania emitowanego ob-
razu.



Szkło hartowane DAGLASS (ESG) otrzymujemy dzięki specjalnej obróbce termicznej polegającej na nagrzaniu szkła do wy-
sokiej temperatury, przetrzymaniu do momentu zmiany wewnętrznej struktury szkła i następnie szybkim schłodzeniu. Dzięki 
procesowi hartowania wzrasta wytrzymałość szkła na uszkodzenia mechaniczne oraz zginanie. Szkło hartowane jest szkłem 
bezpiecznym. W przypadku uszkodzenia tafli rozpada się na wiele drobnych, nieostrych kawałków. DAGLASS posiada własny 
piec hartowniczy.

Kolejnym typem szkła bezpiecznego jest szkło laminowane DAGLASS (VSG) - warstwowo ułożone i połączone ze sobą za po-
mocą folii. Folia pomiędzy taflami szkła absorbuje energię uderzenia oraz zapewnia stabilność w przypadku zbicia.  Dodatkowo 
zabezpiecza przed wypadnięciem szyby z konstrukcji. Szkło laminowane jest trwałe, zachowuje swój kolor i wytrzymałość. Ofe-
rujemy laminaty z wykorzystaniem szkła float jak i nisko-żelazowego. Rekomendujemy wykorzystanie szyb hartowanych (ESG) 
lub wzmacnianych termicznie (TVG).

DAGLASS oferuje również szyby zespolone, które składają się z 2, 3 lub 4 tafli szkła rozdzielonych ramką dystansową, trwale 
połączonych ze sobą za pomocą uszczelnienia. W ofercie znajdują się zespolenia jednokomorowe lub wielokomorowe z wyko-
rzystaniem szkła antyrefleksyjnego, antybakteryjnego, dyfuzyjnego, diamentowego, barwionego w masie, malowanego farbami 
ceramicznymi, trawionego chemicznie lub grzewczego.



CHARAKTERYSTYKA 
PRODUKTU 
SZKŁO LAMINOWANE, HARTOWANE ESG VSG

• W wyniku procesu hartowania szkło uzyskuje 5-7 krotnie wyższą wytrzymałość mechaniczną, w stosunku do zwykłego szkła. 

• Wzrasta zakres odporności szkła na szoki temperaturowe i wynosi 200-300oC.

• Posiada wytrzymałość 120 N (Newtonów) /mm2 na zginanie, oraz 700-900 N/mm2 na ściskanie.

• W przypadku zbicia rozpada się na drobne, nieostre kawałki, zmniejszające ryzyko zranienia człowieka.

• Uznawane na całym świecie za najbezpieczniejszy rodzaj szyby. Spełnia europejskie normy dotyczących szkła bezpiecznego.

• Możliwość wykonania w szkle otworów lub wycięcia dowolnych kształtów, przy czym obróbka możliwa jedynie przed zahartowaniem.

• Zwiększona wytrzymałość mechaniczna przy zachowaniu przezroczystości i kształtu po rozbiciu.

• Brak odpadających odłamków szkła podczas uszkodzenia szyby.

• Ochrona przed wandalizmem i włamaniem, szkło laminowane zwiększa bezpieczeństwo mienia i osób przebywających w budynku.

• Zdecydowanie większa izolacyjność dźwiękowa przegrody, w porównaniu ze szkłem monolitycznym tej samej grubości.

• Możliwość połączenia szyb folią barwioną, dzięki czemu ograniczamy transparentność przegrody, przezierność na poziomie około 60%.



CHARAKTERYSTYKA 
PRODUKTU 
SZKŁO ZESPOLONE

• Charakteryzuje się wyższymi parametrami termicznymi co przekłada się na  
energooszczędność. Znacząco poprawia tez komfort akustyczny poprzez redukcję hałasu 
docierającego do wnętrz.

• Zastosowanie szkła laminowanego VSG w zespoleniu zapewnia nie tylko termoizolacyjność, 
ale również podwyższone bezpieczeństwo.

• Szyby barwione w  masie zastosowane w  zespoleniu dają dodatkową ochronę przed 
promieniowaniem słonecznym.

• Jesteśmy w  stanie dostarczyć zespolenia ze szkłem ornamentowym, malowanym lub 
ozdobnym.



* szkło VSG

Szkło ESG 

Maksymalne wymiary 2900 x 1900 

Maksymalna waga zależy od grubości szkła np. 165 kg dla szkła o grubości 12mm

Dostępne grubości szkła 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

Temperatura hartowania 680-735°C

Szkło VSG ESG

Maksymalne wymiary 1500 x 1600  

Maksymalna waga zależy od grubości szkła

Stosowane folie PVB bezbarwne, matowe, kolorowe

Dostępne grubości szkła 2x2mm*, 3x3mm, 4x4mm, 5x5mm, 6x6mm, 8x8mm, 10x10mm

Szyby zespolone

Maksymalne wymiary od 2 m2 dla szyb 4mm do nawet 8 m2 dla szyb 8 mm

Stosowane ramki 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm, dostępne ciepłe ramki.

DANE 
TECHNICZNE



Zastosowanie 
szkła hartowanego, 
laminowanego 
i zespoleń



SZKŁO HARTOWANE, LAMINOWANE I ZESPOLONE

Szkło hartowane, laminowane znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość szkła, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo użytkowników. Walory użytkowe, mnogość aplikacji szkła hartowanego, laminowanego sprawiają, że 
świetnie sprawdzi się w wielu sektorach gospodarki, mi.in. w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym jak i użyteczności pu-
blicznej. Dodatkowo coraz popularniejsze zastosowanie wszelkiego rodzaju wyświetlaczy, wymusza zastosowanie szkła ESG lub 
VSG ESG jako wytrzymałego materiału ochronnego, odpowiednio przejrzystego.

Wiele rodzajów i grubości szkła zespolonego umożliwia jego aranżację w różnych przestrzeniach użytkowych, aby sprostać ocze-
kiwaniom naszych klientów. Najbardziej rozpowszechnioną metodą konstruowania ścian osłonowych w wysokich budynkach są 
fasady słupowo-ryglowe wypełnione szkłem zespolonym. Nadaje to budynkowi wysokie parametry termoizolacyjne oraz czystą 
i nowoczesną formę architektoniczną.

BRANŻA 
BUDOWLANA

MIEJSCA UŻYTKU
PUBLICZNEGO

ARCHITEKTURA  
WNĘTRZ 

PLACÓWKI EDUKACYJNE 
I MUZEALNE

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY 
I LOTNICZY

MULTIMEDIALNE PRZESTRZENIE 
REKLAMOWE

PRZESTRZENIE 
HANDLOWE

SEKTOR BANKOWY



ZASTOSOWANIE  
SPECJALISTYCZNE
• Fasady budynków
• Szklane daszki i zadaszenia
• Ogrody zimowe
• Szklane zabudowy tarasów
• Zabudowy balkonów
• Balustrady
• Ławki
• Przystanki



FASADY BUDYNKÓW SZKLANE DASZKI I ZADASZENIA

OGRODY ZIMOWE CENTRA OGRODNICZE



• Ścianki działowe
• Szklane elementy wyposażenia wnętrz
• Szklane drzwi
• Szafy przesuwne
• Kabiny prysznicowe 
• Półki, blaty, gabloty 
• Szklane schody 
• Szklane podłogi 
• Sprzęty AGD

ZASTOSOWANIE  
SPECJALISTYCZNE



SZAFY PRZESUWNE KABINY PRYSZNICOWE

SCHODY I BALUSTRADY SPRZĘTY AGD



• Totemy reklamowe
• Kioski informacyjne
• Tablice informacyjne i ekrany LCD 

w komunikacji miejskiej
• Szklane ławki

DODATKOWE 
ZASTOSOWANIA  
SPECJALISTYCZNE



TOTEMY REKLAMOWE KIOSKI INFORMACYJNE

EKRANY LCD SZKLANE ŁAWKI



Kontakt
DAGLASS Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 15

36-060 Głogów Małopolski

info@daglass.pl

sprzedaz@daglass.pl

Sekretariat

+48 17 744 93 30

Dział handlowy

+48 17 744 93 45

www.daglass.pl


