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Druga strona szk³a – poradnik 

(niezbêdne minimum informacji o panelach szklanych)

Jak odmieniæ swój dom, mieszkanie czy biuro? W jaki sposób wyró¿niæ swoj¹ przestrzeñ, 

nadaæ jej indywidualny charakter? Te pytania nurtuj¹ wiêkszoœæ z nas ka¿dego dnia.

Projektanci, architekci wnêtrz i producenci wyposa¿enia dwoj¹ siê i troj¹, by daæ nam produkt, 

który bêdzie wyj¹tkowy i niepowtarzalny. Nowe technologie wypieraj¹ stare w ka¿dej 

dziedzinie naszego ¿ycia. Inteligentne domy, w których tradycyjne ¿arówki zastêpuje siê 

nowoczesnymi, energooszczêdnymi, wykonanymi w technologii LED czy sterowanymi 

za pomoc¹ telefonu urz¹dzenia to ju¿ codziennoœæ. Innowacyjne rozwi¹zania znaleŸæ mo¿emy 

równie¿ w kuchni czy ³azience, gdzie coraz czêœciej zamiast tradycyjnych p³ytek stosuje siê 

ok³adziny œcienne ze szk³a.

Tematowi szk³a w³aœnie chcia³bym poœwiêciæ tê krótk¹ publikacjê. Chcia³bym w przystêpny 

sposób podzieliæ siê z Tob¹ informacjami, jakie zdoby³em podczas licznych szkoleñ, lektury 

bran¿owej literatury oraz wieloletnich doœwiadczeñ swoich i ca³ego zespo³u naszej firmy 

zebranych przy produkcji elementów dekoracyjnych ze szk³a i tworzyw sztucznych. 

Jestem przekonany, ¿e po przeczytaniu mojej publikacji bêdziesz móg³ œwiadomie 

i bez obaw wybraæ produkt, który spe³ni Twoje oczekiwania.

Panele szklane – nowa moda!

Coraz chêtniej dekoratorzy wnêtrz siêgaj¹ po nowoczesne i estetyczne rozwi¹zania w postaci 

paneli szklanych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i publicznym. Ka¿dy, 

kto zamierza unowoczeœniæ wygl¹d swojego wnêtrza, powinien rozwa¿yæ zamontowanie 

w swoich pomieszczeniach tego funkcjonalnego i estetycznego elementu dekoracji.



Zalety monta¿u szklanych paneli w Twoim wnêtrzu!

bakterie.

Jakie s¹ atuty posiadania œciany z panelem szklanym?

Po pierwsze: HIGIENA

G³adka powierzchnia szk³a jest najlepszym rozwi¹zaniem, je¿eli chodzi o utrzymanie czystoœci. 

Jednorodna powierzchnia powoduje, ¿e wprost przeciwnie do p³ytek ceramicznych, nie gromadzi siê na 

niej kurz, brud i  Do czyszczenia szklanych powierzchni wystarcz¹ wiêc p³yn do mycia szk³a 

lub okien!

Po drugie: WYTRZYMA£OŒÆ

Wykonane w dobrej technologii panele szklane mo¿na montowaæ przy kuchenkach gazowych, 

indukcyjnych czy ceramicznych. Wykonane ze specjalnego, hartowanego szk³a s¹ kilkukrotnie bardziej 

odporne na zmienn¹ temperaturê oraz uszkodzenia mechaniczne. S¹ odporne na dzia³anie œwiat³a 

i promieni ultrafioletowych! Panele szklane to trwa³oœæ i ozdoba na wiele lat!

Po trzecie: WZORNICTWO

Technologia wytwarzania dekoracyjnych szklanych paneli (o czym przeczytasz poni¿ej) daje wrêcz 

nieograniczone mo¿liwoœci aran¿acji Twojej przestrzeni! Dostêpnoœæ do internetowej bazy zdjêæ 

pozwala wydrukowaæ na szkle niemal wszystko! Klient mo¿e liczyæ na podpowiedŸ ze strony 

profesjonalnego grafika, który jest w stanie doradziæ i wybraæ najlepsze rozwi¹zanie dotycz¹ce wyboru 

wzoru do danego wnêtrza!

Po czwarte: IDEALNE DOPASOWANIE

Panele szklane montuje siê zazwyczaj w odwrotnej kolejnoœci ni¿ p³ytki. Podczas monta¿u paneli 

szklanych w kuchni najpierw na œcianach pojawiaj¹ siê meble i sprzêt kuchenny, póŸniej szklany panel! 

St¹d najwa¿niejsze – precyzyjny pomiar. W tej technologii istnieje wygodna mo¿liwoœæ, aby 

zaprojektowaæ panel idealnie dopasowany do przestrzeni, w której ma byæ zamontowany.

Po pi¹te: MO¯LIWOŒCI ARAN¯ACYJNE

Panele szklane chêtnie stosowane s¹ w kuchniach, ³azienkach, jako element szaf przesuwnych, a wiêc

 w garderobach, czy przedpokojach, a nawet (!) w salonach! Czêsto projektuje siê nowoczesne biura 

i przestrzenie us³ugowe z wykorzystaniem szklanych paneli. Chêtnie montowany jest jako element 

o¿ywiaj¹cy meble. Coraz odwa¿niej wykorzystuje siê je jako element dekoracji w postaci obrazu, 

aran¿acji przestrzeni za telewizorem czy kominkiem. Panele szklane podbijaj¹ rynek jako ciekawy 

element aran¿acyjny, za pomoc¹ którego mo¿emy nadaæ naszej przestrzeni indywidualny, 

niepowtarzalny charakter. Szk³o jest materia³em o ponadczasowej estetyce. Dodaje wnêtrzu elegancji, 

pomaga je doœwietliæ i zmieniæ jego percepcjê!

Jest idealnym materia³em, który pozwala na stworzenie oryginalnego wystroju wnêtrza w dowolnej 

stylistyce! Panele szklane to lekkoœæ, efekt i nowoczesnoœæ.



Dekoracyjne panele szklane - informacje ogólne – technologia.

Pewnie zastanawiasz siê, sk¹d w ostatnim czasie tak du¿e zainteresowanie panelami 

szklanymi? Czy to nowa moda? A mo¿e coœ innego?

Otó¿ popularnoœæ tego typu dekoracji wynika z kilku rzeczy.

1. Panele szklane z grafik¹ produkowane s¹ ju¿ od wielu wielu lat, kiedy to pomiêdzy dwie szyby 

(ró¿nych gruboœci) laminowano (klejono) za pomoc¹ kilku warstw specjalnej „b³ony klejowej” 

bezklejow¹ foliê -wydruk z grafik¹ – takie rozwi¹zanie stosuje siê do dnia dzisiejszego, jednak jest ono 

drogie.

2. Pojawienie siê nowej technologii laminacji szk³a w postaci tzw. szk³a typu Sologlass czy Unoglass, 

gdzie zadrukowany podk³ad z tworzywa sztucznego ³¹czy siê z pojedyncz¹ tafl¹ szk³a, pozwoli³o na 

obni¿enie kosztów produkcji, co w bezpoœredni sposób wp³ynê³o na obni¿enie ceny finalnego produktu 

mniej wiêcej o po³owê.

3. Popularyzacja, spadek cen drukarek cyfrowych, a tak¿e preferencyjne warunki ich zakupu (min. 

dotacje z Unii Europejskiej; preferencyjne kredyty czy leasingi) spowodowa³y du¿e nasycenie rynku 

reklamy. Taka sytuacja „zmusi³a” firmy z bran¿y reklamowej do poszukiwania nowych rozwi¹zañ – 

zastosowañ druku cyfrowego. Jednym z takich zastosowañ jest w³aœnie wykorzystanie druku 

cyfrowego w bran¿y dekoracji wnêtrz, w tym równie¿ produkcji paneli szklanych.

Rozpisywanie siê na temat drukarek cyfrowych nie jest celem tej publikacji, ale abyœ móg³ œwiadomie 

wybraæ Panele szklane, warto poznaæ niezbêdne minimum informacji na ich temat.

Zanim zdecydujesz, co kupiæ poznaj kilka tajników zwi¹zanych z wytwarzaniem 

szklanych paneli...

Technologia druku wykorzystywana w produkcji paneli szklanych nazywana jest drukiem eko-

solwentowym lub lateksowym.W obu przypadkach grafika (wydruk) nanoszony jest na materia³ 

drukowany z roli na rolê, a nastêpnie ³¹czony ze szk³em.

Produkty dostêpne na rynku wykonane t¹ technologi¹ podzieliæ mo¿emy na dwie kategorie 

o ró¿nej trwa³oœci i jakoœci :

- UnoGlass, SoloGlass, gdzie warstwê uprzednio zadrukowanego tworzywa sztucznego ³¹czy siê 

(laminuje, zgrzewa) ze szk³em za pomoc¹ folii EVA, tworz¹c w ten sposób szk³o bezpieczne. Sam 

proces laminacji wymaga inwestycji w specjalistyczny piec, w którym w warunkach pró¿ni i w 

wysokiej temperaturze nastêpuje proces ³¹czenia siê materia³ów. Bezpieczne szk³o oznacza, ¿e po 

rozbiciu panela wiêkszoœæ elementów popêkanego szk³a nie odpadnie, a pozostanie przyklejonych do 

warstwy laminatu. Tak wykonane panele szklane charakteryzuj¹ siê wysok¹ trwa³oœci¹. Warstwa folii, 

laminatu EVA oraz szk³a stanowi naturalny filtr UV, dziêki czemu zabezpiecza stosunkowo ma³o 

odporny na dzia³anie promieni ultrafioletowych druk przed szybk¹ zmian¹ kolorystyki.

 



Na pozór podobny efekt uzyskiwany jest poprzez zadruk w odbiciu lustrzanym (t¹ sam¹ 

drukark¹) bezbarwnej folii samoprzylepnej i podklejenie jej kolejn¹ warstw¹ folii koloru 

bia³ego, a nastêpnie przyklejenie do szk³a.

Klejenie odbywa siê w temperaturze pokojowej i nie wymaga dodatkowych inwestycji w 

specjalistyczny sprzêt. Jakoœæ u¿ytych materia³ów, folii oraz umiejêtnoœci osób produkuj¹cych w ten 

sposób panele szklane bezpoœrednio wp³ywa na cenê koñcow¹ produktu. Patrz¹c na panel szklany 

wykonany w opisany powy¿ej sposób (zak³adaj¹c, ¿e folia zosta³a przyklejona umiejêtnie), bardzo 

trudno jest rozpoznaæ, czy szk³o jest laminowane, czy tylko podklejone. 

Niew¹tpliwie najwiêksz¹ wad¹ takiego rozwi¹zania jest fakt, ¿e dwie warstwy folii i szk³o maj¹ 

zupe³nie inn¹ kurczliwoœæ, co podczas normalnego u¿ytkowania w d³ugim czasie, mo¿e doprowadziæ 

do pojawienia siê pêcherzy, miejscowego odklejenia grafiki czy obkurczenia folii widocznych 

zw³aszcza przy krawêdzi panelu szklanego.

W obu opisanych przypadkach istnieje ryzyko przesuniêcia grafiki. Przesuniêcie takie ma najwiêksze 

znaczenie w panelach szklanych kuchennych, gdzie efekt tworzy ci¹g³oœæ wzoru. Ponadto warstwa 

laminatu, folii EVA czy kleju, w przypadku folii, ogranicza w oko³o 10% wyrazistoœæ wzoru.

- Kolejn¹ technologi¹ druku cyfrowego wykorzystywan¹ przy produkcji paneli szklanych 

jest druk bezpoœredni UV. Drukarki wykonuj¹ce tego typu panele s¹ zazwyczaj kilkukrotnie dro¿sze 

w zakupie i eksploatacji – daj¹ jednak znacznie wiêksze mo¿liwoœci.

Zadruk paneli szklanych przy u¿yciu drukarki UV wymaga odpowiedniego 

przygotowania szk³a. Powierzchniê, która bêdzie zadrukowana nale¿y idealnie wyczyœciæ, a póŸniej 

za pomoc¹ odpowiedniego Primera (œrodka chemicznego) zmieniæ jej w³aœciwoœci adhezyjne. Nale¿y

doprowadziæ do takiego stanu, by warstwa atramentu trzyma³a siê warstwy szk³a w sposób 

uniemo¿liwiaj¹cy jej uszkodzenie mechaniczne, zdrapanie czy zadrapanie.

Warstwê podk³adow¹ w panelach szklanych z zadrukiem bezpoœrednim UV stanowi zazwyczaj bia³y 

atrament. Druk kolorem bia³ym nie jest standardem we wszystkich urz¹dzeniach drukuj¹cych, st¹d te¿ 

znaczna czêœæ firm produkuj¹cych panele szklane wykorzystuje jako warstwê podk³adow¹ ró¿nego 

rodzaju farby, które nanoszone s¹ ju¿ po wydruku. Mo¿na te¿ po prostu podklejaæ je odpowiednio 

dobran¹ foli¹ w kolorze bia³ym. 

Niew¹tpliwie zalet¹ tej technologii jest wyrazistoœæ wydruku, gdy¿ atrament zostaje 

utwardzony poprzez lampy UV na powierzchni szk³a, a nie zostaje wch³oniêty w materia³ 

jak w przypadku druku eko-solwentowego. Ten rodzaj druku charakteryzuje siê te¿ znacznie 

wiêksz¹ odpornoœci¹ na promieniowanie ultrafioletowe, które utwardza wydruk. 

Niedoskona³oœæ tej technologii (w postaci warstwy koloru bia³ego nanoszonego w ró¿ny 

sposób) zosta³a wyeliminowana poprzez zastosowanie innowacyjnego po³¹czenia 

technologii laminacji szk³a i zadruku bezpoœredniego. 

UnoGlass+, to takie panele, w których szk³o zosta³o zadrukowane bezpoœrednio, a warstwê spodni¹ 

stanowi odpowiednio dobrane tworzywo sztuczne (mniej lub bardziej przezierne w zale¿noœci od 

miejsca instalacji). Ca³oœæ jest ³¹czona w procesie laminacji w pró¿ni i  wysokiej temperaturze.

 

 

 



Druk farbami ceramicznymi.

Opisuj¹c technologiê druku na szkle nie mo¿emy równie¿ pomin¹æ druku farbami 

ceramicznymi zyskuj¹cego coraz wiêksz¹ popularnoœæ z uwagi na najwy¿sz¹ trwa³oœæ 

i odpornoœæ na dzia³anie zewnêtrznych czynników atmosferycznych. Ta nowoczesna 

technologia jest na dzieñ dzisiejszy najdro¿sza ze wzglêdu na wysokie koszty produkcji. W niedalekiej 

przysz³oœci bêdzie ona jednak stanowiæ alternatywê dla wy¿ej opisanych. Druk na szkle w tej 

technologii jest bardzo zbli¿ony do druku bezpoœredniego UV, a zasadnicza ró¿nica to „atrament”, który 

w przypadku farb ceramicznych wymaga utrwalenia w specjalistycznym piecu. 

Tabelaryczne zestawienie technologii z podzia³em na plusy i minusy

Na co jeszcze zwróciæ uwagê kupuj¹c panel szklany dekoracyjny?

Wiedz¹c co nieco o technologii, jak¹ wykonywane s¹ panele szklane z grafik¹, kolejn¹ 

bardzo istotn¹ rzecz¹ jest dobór odpowiedniego rodzaju szk³a oraz jego gruboœci.

? Jak¹ gruboœæ szk³a wybraæ i dlaczego?

Najczêœciej spotykane wœród firm sprzedaj¹cych panele szklane s¹ szk³a gruboœci 4mm, 6mm i 8mm. 

Standardem ogólnie przyjêtym jest szk³o typu float gruboœci 4mm – ta gruboœæ szk³a poddana obróbce 

termicznej (hartowaniu) jest wystarczaj¹co mocna i trwa³a, by wyprodukowaæ niemal¿e ka¿d¹ 

dekoracjê na szkle.

Po co zatem pozosta³e gruboœci szk³a?

WyobraŸ sobie panel szklany ³azienkowy o wymiarach 1,5 m x 2,5 m. To du¿y format szk³a, bardzo 

nara¿ony na pêkniêcie b¹dŸ z³amanie w procesie transportu, monta¿u czy samej produkcji (zadruku). 

Niejednokrotnie taki w³aœnie panel szklany ³azienkowy chcemy licowaæ z p³ytk¹ œcienn¹, której 



gruboœæ to zazwyczaj ok.1 cm. W tym przypadku osobie montuj¹cej panel znacznie u³atwi zadanie 

zastosowanie szk³a gruboœci 6 czy 8 mm. Dlaczego? Poniewa¿ dziêki temu warstwa kleju, na której

montujemy szk³o jest mniejsza, a samo licowanie du¿o ³atwiejsze. Sam panel bêdzie znacznie 

sztywniejszy i ³atwiejszy w transporcie, monta¿u.

Innym przyk³adem mo¿e byæ panel szklany kuchenny montowany pomiêdzy blatem, a szafkami 

górnymi. Zak³adamy, ¿e nasza kuchnia sk³ada siê z dwóch paneli ³¹cz¹cych siê w naro¿u pod k¹tem 

prostym. Jeden z paneli chcemy wykonaæ w ca³oœci i ma on d³ugoœæ 2,7 m, drugi bêdzie mia³ d³ugoœæ 2 

m. Wysokoœæ obu bêdzie wynosiæ 0,55 m. D³ugie elementy ze szk³a gruboœci 4 mm, jak w przypadku 

opisanym powy¿ej, by³yby bardzo nara¿one na uszkodzenie. Stosuj¹c szk³o gruboœci 6 mm po 

pierwsze: zwiêkszamy sztywnoœæ tafli szk³a, co u³atwi nam monta¿, po drugie: zyskujemy wiêksz¹ 

tolerancjê wymiaru uwzglêdniaj¹c¹ krzywiznê obu œcian w miejscu ³¹czenia obu paneli.

? Czy twój panel szklany powinien byæ poddany obróbce cieplnej, czyli hartowaniu?

Hartowanie to poddanie szk³a obróbce termicznej w temperaturze ok. 800 stopni Celsjusza.W obu 

przypadkach opisanych powy¿ej szk³o dodatkowo mo¿emy poddaæ procesowi hartowania. Obróbka ta 

zwiêksza bezpieczeñstwo podczas u¿ytkowania.

Szk³o hartowane po rozbiciu rozpada siê na drobne, têpe kawa³ki. Panele szklane 

laminowane w po³¹czeniu ze szk³em hartowanym bardzo przypominaj¹ szyby 

samochodowe. Rozbita szyba pêka na drobne kawa³ki i w wiêkszoœci przylega do warstwy 

podk³adowej – w przypadku paneli dekoracyjnych UnoGlass czy UnoGlass+ do tworzywa 

sztucznego.

? Na jakim rodzaju szkle powstanie Twój panel?

Szk³o float, ró¿nych gruboœci, to szk³o posiadaj¹ce zielonkawe zabarwienie. Ten rodzaj szk³a bardzo 

czêsto spotkaæ mo¿emy jako szyby w oknach czy witrynach (to tzw. szk³o budowlane).

Szk³o odbarwione optiwhite (eurowhite) to rodzaj szk³a, który w swoim sk³adzie chemicznym 

ma obni¿on¹ zawartoœæ metali ciê¿kich (¿elaza), przez co jest bardziej przejrzyste i nie zniekszta³ca 

kolorów. Biel jest bia³a, szaroœci pozostaj¹ szaroœciami, a nie posiadaj¹ lekko zielonkawego 

odcienia, jak w przypadku szk³a typu float. 

Porównanie szk³a odbarwionego ze standardowym szk³em typu float.

 



Szk³o hartowane VSG stosowane jest zw³aszcza w obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Jest to szk³o 

bezpieczne i jak ju¿ wczeœniej wspomina³em, po rozbiciu pêka na drobne, têpe kawa³ki. Ten rodzaj szk³a 

posiada równie¿ znacznie wiêksz¹ odpornoœæ zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak równie¿ na 

dzia³anie wysokich temperatur.

Grafika i wzornictwo paneli szklanych- co powinieneœ wiedzieæ?

Zdecydowana wiêkszoœæ producentów dekoracji szklanych korzysta z tych samych baz 

(stocków) ze zdjêciami. Najpopularniejsz¹ i bardzo czêsto polecan¹ przez producentów jest 

www.fotolia.com (teraz Adobe Stock), gdzie znaleŸæ mog¹ Pañstwo miliony obrazów o ró¿nej tematyce 

z podzia³em na kategorie. Nie bezznaczenia jest fakt, ¿e ten w³aœnie serwis oferuj¹cy zdjêcia 

wymieniam jako pierwszy– na rynku pojawiaj¹ siê bowiem ró¿ne inne nazwy jak np.: fotofolia na szkle. 

Takie przejêzyczenia oraz wiele innych okreœleñ, jak “tapeta na szkle”, czy “lacobel z grafik¹” odnosz¹ 

siê tak naprawdê do tego samego produktu. 

Dobór odpowiedniej grafiki czy zdjêcia s¹ kluczem, a „fotolia” to jeden z najczêœciej wybieranych. 

Producenci na swoich stronach zamieszczaj¹ czêsto zdjêcia, propozycje grafik z podzia³em na 

kategorie, ale warto pamiêtaæ, ¿e pochodziæ mog¹ one równie¿ z innych serwisów oferuj¹cych sprzeda¿ 

zdjêæ lub sk³adaj¹ siê z kilku po³¹czonych ze sob¹ obrazów. Przyk³adowo www.shutterstock.com ;  

www.istockphoto.com ; czy www.dreamstime.com.

Decyduj¹c siê na zakup paneli szklanych, warto o tym pamiêtaæ! Zanim zamówisz- koniecznie zapytaj, 

czy zobaczysz i bêdziesz móg³ zaakceptowaæ wzór! Brzmi jak absurd, jednak to niestety przyk³ad 

z  ¿ycia wziêty.

Kolor ma znaczenie!

Wzór i technologia ³¹cz¹ siê w tym miejscu, tworz¹c ostateczny produkt. I na tym etapie realizacji 

istnieje zagro¿enie, ¿e nasze oczekiwania wobec produktu bêd¹ zupe³nie ró¿ne od efektu! Dlaczego?… 

poniewa¿ obraz wyœwietlany mo¿e ró¿nie wygl¹daæ w zale¿noœci od rodzaju urz¹dzenia. Producenci 

sprzêtu elektronicznego - komputerów stacjonarnych i przenoœnych, telefonów czy tabletów 

przeœcigaj¹ siê w ulepszaniu matryc, by wyœwietlany obraz by³ jak najbardziej zbli¿ony do 

rzeczywistoœci (a nawet piêkniejszy). Urz¹dzenia wyœwietlaj¹ miliony kolorów, podczas gdy wiêkszoœæ 

dostêpnych drukarek cyfrowych drukuje w 4 lub 6 podstawowych 

kolorach – CMYK +LM+LC.  W praktyce oznacza to, ¿e niektóre 

kolory, które widoczne s¹ na ekranach naszych urz¹dzeñ, nie s¹ 

mo¿liwe do wydrukowania. Pewnie wiêkszoœæ z nas pamiêta swoje

 zdziwienie, kiedy np. po odebraniu odbitek cyfrowych zdjêæ od 

fotografa zdjêcia pozostawia³y wiele do ¿yczenia? To w³aœnie 

o tym mówiê. Poni¿ej dla zobrazowania przedstawiam 

graficzne porównanie przestrzeni barwnej CMYK i RGB 

(wyœwietlanej przez nasze ekrany) 

 

 



Co zatem robiæ, by ustrzec siê rozczarowania zwi¹zanego z wydrukiem na panelu 

szklanym?

Po pierwsze:

mo¿esz porównaæ wybrany wzór ze zdjêciem realizacji, zw³aszcza je¿eli mówimy o popularnych 

wzorach. Wiêkszoœæ producentów posiada zdjêcia realizacji i z przyjemnoœci¹ je poka¿e.

Po drugie:

mo¿esz zapytaæ producenta, czy urz¹dzenia drukuj¹ce s¹ skalibrowane w sposób gwarantuj¹cy jak 

najbardziej realne odzwierciedlenie kolorów. Mo¿na te¿ zadaæ pytanie o to, czy w przypadku jeœli 

wydruk bêdzie ró¿ni³ siê od wyœwietlanego na ekranie, to panele bêdzie mo¿na zareklamowaæ i zwróciæ 

bezp³atnie.

Po trzecie:

mo¿esz po prostu zaufaæ i liczyæ na to, ¿e wybra³eœ firmê spe³niaj¹c¹ kryteria opisane powy¿ej.

Jeœli pojawia siê jednak cieñ w¹tpliwoœci, zawsze mo¿esz zamówiæ próbkê szk³a z wybranym 

fragmentem grafiki, aby móc osobiœcie oceniæ kolorystykê i ustrzec siê od niezadowolenia.

Temat szk³a, jego obróbki oraz uszlachetniania jest bardzo ciekawy i bardzo obszerny, ale tak 

naprawdê, mój Drogi Czytelniku, tyle informacji w zupe³noœci wystarczy, by móc rozró¿niæ 

dostêpne na rynku produkty.

Ufam, ¿e te kilka zdañ napisanych w przystêpny dla Ciebie (mam nadziejê) sposób, oka¿e siê 

pomocne w podjêciu decyzji o wyborze odpowiedniego rodzaju szk³a, technologii wykonania 

oraz producenta. Jeœli jednak coœ zosta³o pominiête lub nie jest do koñca jasne, napisz proszê 

lub zadzwoñ. Z przyjemnoœci¹ odpowiem!

   Dziêkujê,     

Janusz Góralczyk
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