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rodzaje szkła i ich wykończenie 

 druk UV na satynie laminat opti white - biały laminat biały132 druk UV132

satyna grafit satyna brąz132 laminat czarny lustro

na szkle przezroczystym na satynie na szkle lodowym na czarnym tle (sitodruk)132
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hawajskie kwiaty 132
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amonity 001 anemony 002 biedronka 003 bluszcz 004

brzozy 005 hawajskie kwiaty 132cebulki 006 hawajskie kwiaty 132chabry 007 hawajskie kwiaty 132clover-esy 008

hawajskie kwiaty 132delfiny 009 hawajskie kwiaty 132dmuchawiec 010 hawajskie kwiaty 132hawajskie kwiaty 132hawajskie kwiaty 132flowers 011 hawajskie kwiaty 132gerbery 012

  motywy przyrodnicze  
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górskie kwiaty013

jesień017

koniczyna021

górskie kwiaty 2014

kasztan018

krzak róży022

hawajskie kwiaty015

kasztanowiec019

leaves023

iza 4016

klon020

lilie wodne034

  motywy przyrodnicze  



motylki 035

liście klonu 028

malwy 032

mozaika 036

liście brzozy 027

magnolie 031

mewy 033

liściaste 026

łopian 030

motyle 034

listki 025

łodygi róż 029
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muszle037

onion041

pampas045

nad jeziorem 1038

orange042

paprocie046

nad jeziorem 2039

oset043

pączki047

niezapominajki040

palmy044

pszczółki048

motywy przyrodnicze
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UV woda133

125
129

UV las135

UV dmuchawiec134

vintage058

gerbery012

chabry007

motywy - wizualizacje
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vintage 2 059

słonecznik 052

szron 056

żołędzie 060

samotne drzewo 051

stokrotkowe 055

trzciny 057

różyczki 050

sokolica 054

vintage 058

rifle 3 049

słoneczniki 053

motywy przyrodnicze
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motywy geometryczne
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alternate 1061 alternate062 azulejos063 balls064

bars065 bąbelki066 bublewater067 cele068

chains069 city070 composition071 cracks072
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matches 088
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diamonds073

fontanna077

iza 3081

fale074

gwiazdy078

kod paskowy082

flamaster075

inspiration 2079

koła083

folk076

iza 2080

lawa084

motywy geometryczne
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puzzle 095

matches 088

poziome 2 092

rifle 2 096

łzy 087

poziome 1 091

poziome 3 093

linie 086

oxygen 090

półkola 094

linie geometr 1 085

net 089
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rings097

siatka101

suwak105

round squares098

słońce102

town106

rybki099

spots103

wici107

sealife100

suns104

zigzak108

motywy geometryczne
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132
15

composition 071
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couple109

misio113

svalbard117

dłonie110

paris114

wiosna 1118

gwiazdozbiory111

regaty115

wiosna119

kot paskowy112

remember116

żaglowiec120

motywy różne
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UV wieżowce 131

UV most 124

UV surygatka 128

UV ziemia 132

UV kwiat 123

UV samolot 127

UV uliczka 129

UV klif 122

UV paw 126

UV wenecja 130

UV dym 021

UV nowy jork 125

www.ja-glas.plnadruki uv
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okucia przesuwne

          MUTO

                      
RS 120

                      

MANET
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Jest to manualny system do drzwi szklanych 
            przesuwnych. Ze względu na swoją budowę jest  

systemem wszechstronnym, łatwym w montażu i regulacji. Dzięki 
dodatkowym opcją takim  jak np. funkcja samoczynnego zamknięcia 
skrzydła, czy też ukryty w szynie zamek elektromechaniczny 
nie wymagający zewnętrznego zasilania, jest on kompletnym, 
komfortowym,  mającym szerokie zastosowanie rozwiązaniem. 
Umożliwia zastosowanie skrzydeł szklanych o wadze do 150 kg. 

Mocne strony: 
- możliwość regulacji po zamontowaniu
- opcjonalnie DORMOTION – mechanizm tłumienia zamknięcia 
  i otwarcia
- opcjonalny wskaźnik stanu skrzydła
- możliwość zastosowania skrzydeł z funkcją teleskopową
- możliwość stosowania do szkła laminowanego hartowanego

 Dzięki jednoczęściowej szynie  
może być montowany zarówno 

do ściany jak i sufitu, bez konieczności dodatkowej 
konfiguracji. System RS 120 jest przeznaczony do szkła 
hartowanego o grubości 8 mm - 12 mm i maksymalnej 
wagi skrzydła 120 kg.

Mocne strony: 
- jednoczęściowa szyna jezdna
- zewnętrzne osłony maskujące mocowane bezpośrednio 
   do szyny jezdnej
- łatwy montaż
- wiele dostępnych opcji jak np. synchronizacja drzwi                                                              
   dwuskrzydłowych, czy mocowanie doświetla.

Łączy w sobie funkcjonalność, 
            lekkość i prostotę. Jego konstrukcja 

dzięki mocowaniom punktowym zachowuje zasadę 
„czystego szkła”. Mocowania punktowe dają możliwość 
tworzenia indywidualnych rozwiązań. Jest to system 
doceniany i wyróżniany przez architektów.

Mocne strony: 
- najwyższej jakości mocowania punktowe ze stali                              
   nierdzewnej
- bardzo dużo wariantów projektowania
- możliwość stosowania do różnych grubości szkła
- tworzy przejrzystą przestrzeń – zasada „czyste szkło”
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Okucia Dorma Universal dają 
możliwość tworzenia 

różnorodnych realizacji z użyciem szkła. Dzięki niemu 
mamy możliwośc tworzyć konstrukcje szklane 
z elemnatami stałymi w połączeniu z drzwiami 
wahadłowymi lub rozwiernymi. Mnogość okuć pozwala 
aranżować indywidualne projekty zgodne 
z oczekiwaniami klienta.  

UNIVERSAL

Zawiasy drzwiowe TENSOR zostały 
zaprojektowane do mocowania 

bocznego zarówno do ściany jak i szkła do szkła, są one 
wyposażone w niewidoczny samozamykacz z 
obustronną blokadą położenia w otwarciu na 90 stopni, 
skrzydła drzwiowe zamykane są bezpiecznie do pozycji 0 
stopni. 

Mocne strony: 
- sposób mocowania bezpieczny dla posadzi i nadproża 
(mocowanie do ściany)
- mechanizm samozamykający z blokadą położenia 
otwartego na 90 stopni.
- łatwy montaż
- testowane na 500 000 cykli otwarcia i zamknięcia 

TENSOR

POCHWYT PROSTY 500mm POCHWYT MUSZLA SREBRNY

MUSZLA NIERDZEWNA UCHWYT PROSTOKĄTNY GAŁKA
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okucia drzwi przymykowych

na wkładkę

zaczep

krótka klamka

zawias

długa klamka

WC klucz

zawias WC klucz na wkładkę

krótka klamka kolor niro długa klamka

Podstawowy legendarny model  okucia do drzwi szklanych, charakteryzujący się klasyczną linią pasującą 
do każdego wnętrza. Studio Rondo posiada największą gamę wersji, akcesoriów oraz kolorów. 

Studio RONDO

Prostokątne kształty idealnie komponują się ze szkłem, nadając drzwią nowoczesnego wyglądu. 

2020

rygle

Studio CLASSIC
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krótka klamka

zawias

długa klamka

WC na wkładkę na klucz

Studio ARCOS
Najbardziej pres�żowe spośród gamy okuć, posiadające niebanalne wzornictwo oraz najwyższą jakość 
wykonania.
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Studio RONDO

długa klamka, czarne

Na wkładkę, czarne

krótka klamka, czarne

WC, czarne

klamka Rondo czarna zawias Rondo czarny



nasze realizacjedrzwi loftowe czarne
Drzwi loftowe czarne oprawione są w ramie aluminiowej 
i zawierają szprosy płaskie, aluminiowe, obustronne w 
dowolnym układzie wg życzenia klienta. Mogą być w 
ościeżniacach aluminiowych, kątowych na wymiar do 
otworu, lub standardowych opaskowych, regulowanych 
albo stałych. Wykonywane są również jako przesuwne, 
wahadłowe, samozamykające ściana-szkło, lub podłoga 
nadproże, na wymiar podany przez klienta.

Na zdjęciach, są pokazane niektóre realizacje:

Drzwi szklane. Loft czarny  
w ościeżnicy alu kątowej. 
Drzwi z doświetlem 
otwieralnym, ryglowanym.

Drzwi szklane. Loft czarny, 6 pól.

Drzwi szklane. Loft czarny, 10 pól,  
z ościeżnicą kątową alu.

Drzwi szklane. Loft czarny, 8 pól. Drzwi szklane 3 zawiasowe. 
Loft czarny, 6 pól.

Drzwi wahadłowe. 
Loft czarny, poziomy 
3 pola.
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Loft czarny, 12 pól. Drzwi wahadłowe na 
samozamykaczu z pochwy-
tem kwadratowym. Loft 
czarny, 8 pól.

Loft czarny, wielokratowy. 
Doświetle stałe z drzwiami 
z pochwytem.

Drzwi przesuwne, 2-skrzy-
dłowe. Loft Czarny. Pozio-
my po zamknięciu kratow-
nica. Szkło przeźroczyste.

Drzwi wahadłowe, samo-
zamykacz dolny z pochwy-
tem okrągłym. Loft czarny, 
kratownica 8 pól.

Loft przesuwny z pochwy-
tem, 8 pól.

Przegroda szklana, loft 
czarny kratownica.

Przesuwne loft czarny, 
poziomy 5 pól,  
z domykiem i muszlą. 

Drzwi przesuwne. Loft 
czarny, 10 pól. Szkło matowe.

Drzwi wahadłowe, samozamy-
kające. Loft czarny, poziomy, 4 
pola.

Drzwi wahadłowe 
na samozamykaczu, 
dwuskrzydłowe.

Drzwi wahadłowe z pochwytem + 
doświetle ryglowane, otwieralne. 
Loft czarny - konfiguracja na  
życzenie klienta.
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nasze realizacje

Drzwi szklane, 2 -skrzydłowe 
z nadrukiem UV.

Drzwi bezramowe, wahadło-
we, samozamykające z blokadą 
otwarcia na 90 stopni, zawiasy  
i pochwyt prosty okrągły.

Kabina prysznicowa w czarnej 
oprawie.

Drzwi szklane, lustro, laminat 
2x4mm, hartowane.

Drzwi szklane na zawiasach Dorma 
Tensor z pochwytem.

Ściana szklana z drzwiami  
w ościeżnicy aluminiowej.

Drzwi szklane, przesuwne w systemie 
rurowym.

Drzwi szklane - obustronnie gład-
kie. Laminat czarny z czarnymi 
okuciami. Laminat biały, z białymi 
okuciami.

Drzwi szklane z samozamykaczem 
górnym.24
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Drzwi szklane. Satyna-brąz.
Satyna-grafit.

Drzwi szklane bezramowe, ścia-
na-szkło z zamkiem.

Drzwi szklane w czarnej ościeżnicy alu 
kątowej i czarnymi okuciami.

Drzwi szklane, przesuwne z nadrukiem UV. 
System Dorma RS120 z uchwytem płaskim.

Drzwi szklane, przesuwne z zamkiem  
podłogowym.

Drzwi samozamykające, wahadłowe, 
zawiasy ściana-szkło, z pochwytem 
i zamkiem.

Drzwi szklane, czarny laminat. 
System Dorma Mutu60 czarny,  
z uchwytem czarnym, muszla.

Drzwi szklane, wahadłowe, na 
zawiasach samozamykających, 
ściana-szkło z zamkiem  
z gałką, z naświetlem.

Drzwi przesuwne, system 
Dorma Muto80 z domykiem 
otwarcia i zamknięcia.
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nasze realizacje

Drzwi szklane, matowe, w oścież-
nicy kątowej alu „L” bez opaski.

Drzwi szklane wahadłowe 2-skrzydłowe lub z doświetlem otwieralnym 
na samozamykaczu podłogowym (w podłodze).

Box szklany z drzwiami whadłowymi  
i pochwytem kwadratowym.

Drzwi szklane, satyna grafit  
z wycięciem wentylacyjnym do WC.

Drzwi matowe z zamkiem WC w ościeżnicy 
kątowej alu srebrnej, z małą opaską jedno-
stronną.

Drzwi wahadłowe 2-skrzyłowe z naświetlem, sa-
mozamykające z blokadą. Montowane na płytkę, 
na gotowej podłodze.

Drzwi szklane, w ościeżnicy kątowej alu.
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Ścianka szklana + drzwi wahadłowe z nadru-
kiem UV.

Ścianka szklana, drzwi wahadłowe z blokadą otwarcia 
na 90 stopni i pochwytem prostym.

Ścianka szklana z czarnymi okuciami. Ścianka szklana, drzwi whadłowe podwójne  
z nadrukiem UV.
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Wymiary skrzydeł w PN

Wymiary otworu montażowego w PN 

70

Drzwi Prawe

Drzwi Lewe

 Nasze drzwi szklane możemy dostosować do każdej ościeżnicy przylgowej dostępnej na rynku.
Poszczególne partie towaru (skrzydła szklane) z uwagi na technologię wyrobu szkła  mogą 
różnić się odcieniem.

717 x 2017

817 x 2017

917 x 2017

80

90

70

80

90

780 x 2060

880 x 2060

980 x 2060

DANE DYSTRYBUTORA:


