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SZKŁO ORNAMENTOWE Z DELIKATNYM EFEKTEM 3D

MASTER-SOFT®



MASTER-SOFT®

BUILDING GLASS POLSKA

• Nowoczesne, geometryczne wzornictwo 
MASTER-SOFT® odwołuje się do najwyższych 
standardów projektowych. Wzór szkła nawiązuje 
do technologii 3D, dodając każdemu wnętrzu 
subtelności, niebywałej lekkości elegancji. 

• Gwarancja maksymalnego doświetlenia przy 
zachowaniu pożądanego komfortu prywatności.

• Możliwość osiągnięcia harmonijnego  
i spektakularnego efektu rozproszonego światła.

• Unikalna stylistyka szkła sprawdza się  
w każdym wnętrzu, nadając przestrzeniom 
wyrazistego charakteru.

MASTERGLASS®

RODZINA EKSKLUZYWNYCH SZKIEŁ 
MASTERGLASS® 

MASTER-SOFT® 
– ŹRÓDŁO ŚWIATŁA I DELIKATNOŚCI

TEKSTURA, KTÓRA ZACHWYCA

Co sprawia, że szkła z rodziny MASTERGLASS® 
cieszą się niesłabnącą popularnością? To przede 
wszystkim nowoczesne wzory, bogata stylistyka, 
wyszukane faktury zapewniające prywatność  
i gwarantujące efekt rozproszonego światła. 
Precyzyjna technika tworzenia szkła 
MASTERGLASS® pozwala uwypuklić delikatny 
rysunek ornamentu – jedna strona szkła jest 
wytłoczona, druga pozostaje gładka.

Szkło posiada delikatną lekko pikowaną 
fakturę, zapewniającą dyskretną prywatność. 
Wyrafinowany wzór z efektem 3D doskonale 
sprawdzi się we wnętrzach szytych na miarę.

MASTER-CARRE®

MASTERFLEX®

MASTER-SOFT®

MASTER-POINT®

MASTER-LENS®

MASTER-LIGNE®

MASTER-RAY®

prywatność wysoka *Obiekt graficzny umieszczony  
za szkłem jest oddalony ok. 35cm.prywatność średnia

– WYSZUKANE WZORNICTWO
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2015 – Nagroda „Red Dot Best of the Best 
Design Award” przyznawana najlepszym 
rozwiązaniom projektowym na świecie.
 
 
 
 
 

2016 – Finalista Konkursu „Dobry Wzór” 
z wyróżnieniem za piękno i elegancję 
interesującego w dotyku wzoru, który przyciąga 
wzrok i zachęca do dotknięcia. 
 

 
 
2020 – Wyróżnienie „Dobry Design 2020” 
dla szkła MASTER-SOFT® COLOR-IT to 
potwierdzenie unikalnych walorów bazowego 
szkła MASTER-SOFT® oraz najwyższej jakości 
szkła ornamentowego. 

WIELE MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI 
DLA TWOJEGO KOMFORTU

SZKŁO MASTER-SOFT® – WYRÓŻNIONE 
PRZEZ NAJLEPSZYCH 

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE  
DLA ORYGINALNEGO EFEKTU

GDZIE SPRAWDZA SIĘ NAJLEPIEJ?

ASORTYMENT

MASTER-SOFT®, podobnie jak wszystkie
szkła z rodziny MASTERGLASS® można hartować 
oraz laminować, aby zapewnić wyższy poziom 
bezpieczeństwa. Szkło MASTER-SOFT® można 
stosować z powodzeniem w zespoleniach 
szklanych, gwarantując poczucie prywatności,  
przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu  
światła dziennego.
W ofercie dostępna jest wersja MASTER-SOFT®  
na szkle odżelazionym, która zagwarantuje 
czystość barw oraz doskonałą percepcję  
kolorów jasnych i pastelowych.

MASTER-SOFT®
na szkle PLANICLEAR

MASTER-SOFT®  
na szkle DIAMANT 
– wyraźnie jaśniejsza krawędź tafli

Potwierdzenie doskonałej jakości szkła.

Wyjątkowa struktura szkła MASTER-SOFT® 
pozwala stworzyć efektowną grę światła  
i cienia. Chętnie stosowane jest w mieszkaniach, 
obiektach biurowych, handlowych, hotelach  
czy restauracjach. 

• Elementy mebli (wypełnienia stołów,  
biurek, półek),

• Przegrody i ścianki działowe,

• Panele drzwi szaf przesuwnych,

• Okładziny ścienne, np. w kuchniach  
lub łazienkach,

• Drzwi szklane i wypełnienia drzwi,

• Kabiny prysznicowe i parawany nawannowe,

• Zespolenia szklane i przeszklenia elewacyjne.

Standardowe wymiary:

• 4mm i 6mm – 2000mmx3210mm

• 8mm – 2040mmx3300mm

Szkło daje wiele możliwości  
zastosowań, nadając wnętrzom  
wyjątkowości i subtelności.
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SAINT-GOBAIN 
BUILDING GLASS POLSKA

Saint-Gobain  
Innovative Materials Polska Sp. z o. o.
Oddział Glass w Dąbrowie Górniczej

ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza, Polska

Więcej informacji:
www.saint-gobain-building-glass.pl

Kontakt:
bgp@saint-gobain.com


