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jaK ZAMÓWIĆ PANELE SZKLAne na wymiar?
1. pomiarów zawsze dokonujemy kiedy meble oraz blat są już zamontowane

2. zmierz odległość między blatem , a górnymi szafkami oraz między ścianami
3. jeśli w panelu mają być otwory, zmierz odległości od krawędzi do środka otworu

oraz od dołu do środka otworu

4. odejmij po 1mm z każdej strony, aby poźniej pezproblemowo zamontować panele.
5. jeżeli tafle łączą się ze sobą pod kątem 90°, należy od jednej z nich odjąć grubość szyby + 1mm

na klej, gdyż jedna będzie zachodzić na drugą
3. wykonaj rysunek odręczny bądź komputerowy z wymiarami gotowych formatek szklanych.

wymiary podaj w milimetrach
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standardowy rodzaj szkła, którego używa się do produkcji paneli szklanych to szkło
niehartowane float o grubości 4mm.

jeśli jednak któryś z elementów ma znajdować się przy kuchence gazowej, należy go zahartować.
w takim przypadku prosimy o wyraźną informację w mailu bądź szkicu wymiarów.

każda tafla hartowana, zgodnie z obowiązującymi normami jest trwale znakowana.
jeżeli zależy ci na tle w kolorze śnieżnej bieli lub idealnym beżu, zalecamy szkło optiwhite,

głównie jeśli panele mają być w okolicy białych frontów. zwykłe szkło float może powodować
wrażenie zielonkawej poświaty w jasnych kolorach. niemniej jednak, panele produkujemy

z najlepszego rodzaju szkła float, które jest najmniej zielone ze wszystkich
dostępnych rodzajów na rynku.

7. jeśli zamówienie składa się z wielu szyb, na rysunku umieszczaj je od lewej do prawej strony.
8. jeżeli zamawiasz osobny element na okap, podaj również odległość od krawędzi szyby poniżej,

abyśmy mogli idealnie dopasować wzór.
3. wymiary prześlij do nas mailowo: logosc@logosc.com (bądź przynieś osobiście do naszego biura).

podaj również numer wybranego wzoru oraz rodzaj wybranego szkła.

do montażu paneli szklanych należy używać wyłącznie bezoctowych,
neutralnych klejów silikonowcyh.

pamiętaj, że nasza firma może zrobić to za ciebie. (łącznie z pomiarami)
koszty pomiaru: 

gratis (warunkiem jest zakup naszych paneli, w razie wycofania się z zamówienia - koszt 100zł)
koszt montażu:  od 300zł 

jaki mam wybrać rodzaj szkła?

montaż

szkło optiwhite szkło float
szkło niehartowane szkło hartowane



grafikę mogą państwo wybrać wchodząc w zakładkę
“baza zdjęć fotolia” (zdjęcia płatne) lub z naszego katalogu (zdjęcia bezpłatne).

wybierając grafikę, proszę brać pod uwagę, docelowe wymiary panelu oraz orientację grafiki.
jeśli panel ma być poziomy, prosimy nie wybierać pionowych obrazów.

jeżeli panel jest dość długi, a niski np. 3000x400mm, grafikę można powielić 

wybór grafiki

przykład
zdjęcie poziome zdjęcie pionowe

Manipulacje ze zdjęciami

powielenie z odbiciem lustrzanym

proste powielenie

dowolne położenie na panelu

kontakt:
al. wojska polskiego 60e, 05-800 pruszków
tel. 600 039 321 ;  660 593 799 ; 22 728 68 87

e-mail: logosc@logosc.com
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