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Szko: niedoceniony aktor
drugiego planu

Przykład systemu „Twin Lambda” firmy Laguna.

Biura, pokoje dzienne, sypialnie, garderoby, kuchnie – wszystkie te wnętrza wymagają
odpowiednio dobranych mebli. Każde z nich wymaga indywidualnego podejścia, by
zapewnić funkcjonalność i użyteczność przestrzeni, ale także odpowiedni design i materiały.
Szkło jest elementem, który bardzo często pojawia się w naszych wnętrzach – często
sprawiając wrażenie dodatku wykończeniowego. Tak jednak być nie musi.

S

ystemy aluminiowe Laguny to idealny przykład
wykorzystania szkła w meblarstwie. Dzięki wykorzystaniu aluminiowych ram, ramiaków,
płaskowników i rączek, możliwe jest
tworzenie niebagatelnych kompozycji
szaf i zabudów, które ozdobią wnętrze.
Takie rozwiązanie pozwala na łączenie
różnych wypełnień (płyta lub płyta +
szkło) na jednym skrzydle drzwi, bądź
też samej tafli szklanej. Dotyczy to wypełnień o łącznej grubości 10 oraz 18
mm. W ofercie Laguny zastosowanie
szkła idealnie sprawdza się w popularnych systemach, takich jak:
• linia systemów na płytę 10 mm:
„Twin”, „Twin Lambda”, „Twin Epsilon”, „Twin Flat”, „Twin Multi” oraz
„Twin Gama”,
• linia systemów na płytę 18 mm:
„Intero”, „Multiomega”, „Rama”, w nowym systemie „Modern”.
Coraz popularniejsze wśród klientów
indywidualnych stają się szafy z wykorzystaniem systemów nawierzchniowych. Zapewniają one optyczne po-

większenie szafy, ze względu na ukrycie
we wnętrzu zabudowy torów i okuć.
W przypadku wyboru płyty jako jednolitego elementu skrzydeł drzwi – szafie
nadaje się jednolity wyląd. Alternatywą
dla takiego rozwiązania jest wykorzystanie szkła z profilem ramkowym, jako
skrzydła drzwi. Pozwala to wyeksponować wnętrze szafy (w przypadku wykorzystania przezroczystej tafli, a szafy jako
biblioteczki) lub delikatnie zaznaczyć
zawartość zabudowy, nadając wnętrzu
elegancki charakter (w przypadku szkła
szczotkowanego). System meblowy
„Outer” daje możliwość zastosowania
takiego właśnie rozwiązania. Daje on
ogromne możliwości z wykorzystaniem
tafli szklanej, przy jednoczesnym prostym montażu dzięki zastosowaniu prowadników „Outer”, które pozwalają na
bezpieczny montaż szkła.
Kuchnia jest zazwyczaj „perełką
w oku” podczas projektowania domu.
Właściwe podejście, zaplanowanie nie
tylko kolorystyki, lecz również materiałów wykończeniowych, skutkuje doskonałym efektem końcowym. Szkło daje

gwarancję nie tylko wysokiej estetyki,
lecz przede wszystkim długiej żywotności. Wykorzystanie go we frontach szafek kuchennych, pozwala na eleganckie
podkreślenie charakteru kuchni. Górne
szafki stanowią często wyróżnik wnętrza
– warto wykorzystać atut położenia ich
na wysokości wzroku, by przyciągnąć
uwagę i dodać kuchni eleganckiego charakteru. Idealnym rozwiązaniem jest tu
„Mini Cabinet” – system przesuwny do
szafkowych frontów. System ten daje
ogromną uniwersalność zastosowania
(nawierzchniowo, wewnętrznie, skrzydła mijane, pojedyncze, na torach pojedynczych, podwójnych, mocowanych
nawierzchniowo, do czoła korpusu, wewnątrz korpusu, przykręcanych i wpuszczanych). Pozwala to na dostosowanie
do indywidualnych potrzeb klientów.
Zastosować go można do lekkiej zabudowy (15 kg) z możliwością zastosowania także płyty oraz frontów z samej tafli
szkła. Dyskretność okuć i torów sprawia
wrażenie elegancji i daje efekt luksusowego wykończenia wnętrza.
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