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MASTERFLEX® – UWODZICIELSKA GŁĘBIA 
WZORNICTWA

PRYWATNOŚĆ Z NUTĄ AWANGARDY

Unikalny, geometryczny wzór półprzezroczystego 
szkła MASTERFLEX® tworzy efekt załamania 
światła, przypominającego w swoim kształcie 
gwiazdę. Ta iluzja optyczna czaruje wnętrze, 
nadając całej przestrzeni intymności i niebywałej 
lekkości. Uniwersalna faktura szkła doskonale 
komponuje się z wieloma aranżacjami,  
zarówno nowoczesnymi, jak i utrzymanymi  
w klasycznym tonie. 

Szkło ornamentowe MASTERFLEX® gwarantuje 
optymalny poziom prywatności, zapewniając 
dyskretną ochronę przed niepożądanymi 
spojrzeniami. Obok gwarancji intymności, szkło 
MASTERFLEX® pozwala na idealne doświetlenie 
pomieszczenia, wprowadzając do wnętrza 
spektakularną grę światła.

Minimalizm i nieprzeciętność wzoru szkła 

MASTERFLEX® dla wnętrz z charakterem. 

Zgodne trio dyskrecji, subtelności i unikatowości
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INSPIRUJĄCA HARMONIA WZORNICTWA

MASTERFLEX® DOŁĄCZA DO RODZINY 
MASTERGLASS®

ASORTYMENT

Oryginalny wygląd szkła daje możliwość 
swobodnej aranżacji pomieszczeń  
– od ponadczasowej klasyki po industrialny 
minimalizm. Ten wyrafinowany wzór stanowi 
interesujące uzupełnienie dla:

• ścianek działowych,

• przeszkleń lub wypełnień drzwi,

• elementów i półek mebli,

• balustrad,

• kabin prysznicowych, 

• okładzin ściennych.

Oryginalna estetyka szkieł z linii MASTERGLASS® 
jest od lat doceniana przez architektów  
i projektantów. Nowoczesne wzory, wyszukana 
stylistyka, awangardowe faktury gwarantujące 
maksimum prywatności i pozwalające uzyskać 
efekt rozproszonego światła – to wszystko czyni 
szkła MASTERGLASS® wyjątkowymi w swoim 
rodzaju. Dodatkowo wysoka precyzja produkcji 
szkieł MASTERGLASS® pozwala idealnie 
zaakcentować subtelny ornament na tafli  
– jedna strona szkła jest wytłoczona, druga 
pozostaje gładka.

Szkło MASTERFLEX® występuje w rozmiarach:

• 4mm, 6mm, 8mm – 2000mmx3210mm

• 8mm – 2040mmx3300mm

Szkło MASTERFLEX® to spersonalizowana 

przestrzeń w zgodzie z indywidualnymi 

preferencjami.

MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI

Szkło MASTERFLEX® nadaje się do gięcia, 
hartowania, laminowanie i lakierowania.

MASTER-CARRE®

MASTER-SOFT®

MASTERFLEX®

MASTER-POINT®

MASTER-LENS®

MASTER-LIGNE®

MASTER-RAY®

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


