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KARTA PRODUKTU
GLASS MURANO

Szkło polimerowe PIU GLASS MURANO do zastosowania w wykończeniu ścian korytarza, holu, łazienki, kuchni, jak 
i do produkcji frontów meblowych. Materiał ten łączy atrakcyjny wygląd szkła w wersji mat lub połysk z niezwykłymi 
właściwościami polimerów, zapewniając uniwersalną możliwość obróbki, frezowania i otworowania bez ryzyka pęknięcia 
tafli. W przeciwieństwie do szkła tradycyjnego jest lekki, bezpieczny, elastyczny i łatwy w obróbce tradycyjnymi 
narzędziami stolarskimi. Szkło polimerowe PIU charakteryzuje się wyższą odpornością na zarysowania, uderzenia, 
ciepło (do 90C) oraz kontakt z wodą. Nie pozostają na nim ślady odcisków palców, a dodatkowo łatwo je można czyścić. 
Wersja połysk cechuje się wyjątkową głębią koloru oraz efektem lustrzanego odbicia. Wersja mat daje niesamowite 
wrażenie aksamitnego, satynowego wykończenia. Lustrzana powierzchnia tworzy ultranowoczesne połączenie 
oryginalnego wzornictwa, elegancji i właściwości polimerów. 

Zastosowanie:
- panele ścienne Standard i Slim do wykończenia ścian i drzwi
- fronty meblowe do kuchni i łazienki
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UWAGA! prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się odcieniem od rzeczywistej próbki

TABELA WYMIARÓW PŁYT NAŚCIENNYCH
WYMIARY MM WYMIARY M2

GLASS MURANO standard połysk (20mm) / mat (22mm) 1300mm x 3050mm 3,97m2

GLASS MURANO slim połysk (6mm) / mat (5-6mm) 1000mm x 3050mm 3,05m2

GLASS MURANO slim mat (5-6mm) 1000mm x 3050mm 3,05m2

ACRYL standard (18,6mm) mat/połysk 1300mm x 3760mm 4,89m2

ACRYL standard (18,6mm) mat/połysk 1300mm x 2800mm 3,64m2

ACRYL slim (5,5mm) mat/połysk 1300mm x 2800mm 3,64m2

KOLEKCJA KOLORÓW

GLAKS 
GRIGIO SASSO
M060

GLAKS VERDE 
ACQUA
M144

GLAKS VERDE 
MUSCHIO 
M064

GLAKS NERO
m012

GLAKS ROSSO
VENEZIANO
M032

GLAKS 
NOCCiOLA 
m075

GLAKS 
arGilla m115

GLAKS VERdE 
LiCHENE 
m096

GLAKS GRIGIO 
REALE
M067

GLAKS 
MAttONE
m039

GLAKS ROSA 
COLORADO
M092

GLAKS BLU
LAGUNA
M089

GLAKS FANGO 
M094

GLAKS 
TORTORA
M021

GLAKS 
PIOMBO
M116

GLAKS 
CAMMELLO
M055

GLAKS BLU 
GIULIETTA 
M091

GLAKS 
VISONE M0VS

Glaks 
BiANCO
m001

GLAKS 
BIANCO
M002

GLAKS TALCO
M138
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ZALETY SZKŁA POLIMEROWEGO
• łatwość obróbki tradycyjnymi narzędziami stolarskimi
• możliwość frezowania i otworowania bez ryzyka pęknięcia tafli
• lekki, bezpieczny i elastyczny
• wysoka odporność na zarysowania, uderzenia
• odporność na ciepło do 90C
• odporność na kontakt z wodą - możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych
• nie pozostają odciski palców
• łatwość czyszczenia

ZALETY AKRYLU
• łatwość obróbki tradycyjnymi narzędziami stolarskimi
• możliwość frezowania i otworowania bez ryzyka pęknięcia tafli
• lekki, bezpieczny i elastyczny
• wysoka odporność na zarysowania, uderzenia, plamy
• odporność na promienie UV - kolory pozostają bez zmian przy dużym natężeniu światła
• odporność na kontakt z wodą - możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych
• łatwość czyszczenia
• nie pozostają odciski palców
• nietoksyczny i przyjazny dla środowiska
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