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Od 2001 roku naszą misją jest dostarczanie doskonałych rozwiązań dla architektury metalu
i szkła. Materializujemy najśmielsze wizje architektów, równoczaśnie optymalizując koszty
inwestycji. Pracujemy wyłącznie w oparciu o własne technologie i sprawdzone systemy.
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Sytsem KEEPGLASS posiada aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej na
kompletną ścianę szklaną jako wyrób gotowy. Produkt został wprowadzony na rynek zgodnie
z polskim prawem spełniając wszystkie jego wymagania stawiane obiektom budowlanym.
Właściwości sytemu potwierdzone zostały obliczeniami statycznymi wykonanymi przez biuro
konstruktorskie oraz badaniami wykonanymi przez laboratorium ITB. System KEEPGLASS
może być stosowany w budynkach użyteczności publicznej z pomieszczeniami dostępnymi
dla publiczności. Wysokość paneli wykonanych ze szkła hartowanego o grubości 12 mm
może wynieść nawet 4000 mm.
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Since 2001 our mission has been to provide excellent solutions for architecture of metal and
glass. We materialize the bravest ideas of architects at the lowest possible costs of investment.
We work on the basis of our own unique technology and reliable systems.
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The KEEPGLASS system has the ITB (Building Research Institute) certificate for a complete
glass wall as a product. It has been introduced on the market in accordance with the Polish
low and fulfills all its requirements for construction objects.
The properties of the system have been confirmed by static tests conducted by the
construction office and ITB laboratories. The KEEPGLASS system can be used in buildings
with the public access. The height of the tempered glass 12 mm wall panels can reach even
4000 mm.
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PANEL Stały

Fixed PANEL

Przekrój | Cross section

Widok | Elevation

Zaślepka
End cap

Poziom stropu

112

102

Ceiling level
Profil bazowy
Base profile

Nakładka ozdobna
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Szkło 10, 12 mm
Glass 10, 12 mm

max 4000 mm

szkło 10, 12 mm

Cover profile
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Zaślepka

112

102

End cap

Profil bazowy
Base profile

Profil kompensacyjny
Spacer profile

Maksymalne wymiary: 4000 mm

Max size: 4000 mm

Możliwości zastosowania szkła 10 i 12 mm

Glass width: 10 or 12 mm

Kolorystyka nakładek ozdobnych i zaślepek
dobierana z palety RAL lub anodowane

Colour of Cover Profiles and End Caps
is chose from RAL palette or anodised
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Biurowiec Alglob, Poznań
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PANEL Stały/Fixed PANEL
System pozwala na wykonanie ścian szklanych w linii prostej lub po łuku bez konieczności
stosowania rozdzielających słupków pionowych.
Zgodnie z aprobatą techniczną ściana może być stosowana w budynkach użyteczności
publicznej z pomieszczeniami ogólnie dostępnymi. Panele wykonane są ze szkła hartowanego
o grubości 12 mm i wysokości nawet do 4000 mm.
The system permits to make glass walls in a straight line or on a curve without the necessity
to apply dividing vertical pillars.
According to the technical approval, the wall may be constructed in public buildings with
a wide access. The panels are made from 12 mm thick tempered glass which can be even
4000 mm high.
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PANEL Drzwiowy

Door PANEL

Przekrój | Cross section

Widok | Elevation
Zawias górny
Upper pivot

Poziom stropu

102

Ceiling level

Profil bazowy
Base profile

Nakładka ozdobna
Cover profile

Szkło 10, 12 mm
Glass 10, 12 mm
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max 4000 mm

szkło 10, 12 mm
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Zamek podłogowy
Lock

Floor level

Profil bazowy
Base profile

102

Poziom podłogi

Tulejka podłogowa
Socket
Zamek podłogowy
Lock

Tulejka podłogowa

Samozamykacz podłogowy

Socket

Floor sring/Door closer

Maksymalne wymiary: 1250 x 4000 mm

Max size: 1250 x 4000 mm

Możliwości zastosowania szkła 10 i 12 mm

Glass width: 10 or 12 mm

Samozamykacz podłogowy z blokadą 90o
oraz dwustopniową regulacją prędkości
zamykania

Door closer with blockade 90 deg and
progressively controlled of door closing

Kolorystyka nakładek ozdobnych i zaślepek
dobierana z palety RAL lub anodowane

Colour of Cover Profiles and End Caps
is chose from RAL palette or anodised
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Stary Browar, Poznań
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PANEL Drzwiowy/Door PANEL
System pozwala na wykonanie drzwi całoszklanych – jedno lub dwuskrzydłowych z dwukierunkową
funkcją otwierania oraz z możliwością pozycjonowania skrzydła w dowolnym położeniu.
Panel drzwiowy może być wyposażony w systemy samozamykacza podłogowego z blokadą
lub bez oraz dowolny pochwyt drzwiowy ze stali nierdzewnej, aluminium polerowanego lub
drewna/stali.
The system permits to make a one or two-leaf all-glass door with a two-direction opening
function and with a possibility to place the leaf in any position. The door panel may be equipped
with a floor door closer system with or without a blockade and with any pull door handle made
from stainless steel, polished aluminum or wood/steel.
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PANEL Przesuwany – Rygiel boczny

Przekrój | Cross section

Widok | Elevation

Poziom stropu

Prowadnica
Track

111

Ceiling level

Sliding PANEL – Side bolt

Prowadnica
Track
Zaślepka
Wózek

End cap

Carrier

112

Profil bazowy
Base profile

Nakładka ozdobna
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Cover profile

M

MY

CY

Szkło 10,12 mm
Glass 10,12 mm

max 4000 mm

szkło 10,12 mm
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Rygiel boczny
Side bolt

Poziom podłogi

Profil bazowy
Base profile
7

102

Floor level

Tulejka podłogowa

Tulejka podłogowa

Socket

Socket

Maksymalne wymiary: 1250 x 4000 mm

Max size: 1250 x 4000 mm

Możliwości zastosowania szkła 10 i 12 mm

Glass width: 10 or 12 mm

Kolorystyka nakładek ozdobnych i zaślepek
dobierana z palety RAL lub anodowane

Colour of Cover Profiles and End Caps
is chose from RAL palette or anodised
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Galeria Malta, Poznań
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PANEL Przesuwany – Rygiel boczny/Sliding PANEL – Side bolt
Panel ścienny ściany szklanej z funkcją przesuwu na dowolnie usytuowany parking.
System pozwala na aranżację wielkości wejścia lub stwarza wielorakie możliwości adaptacyjne
pomieszczeń. Często stosowany w ogrodach zimowych. Zastosowany rygiel boczny eliminuje
konieczność stosowania drugiego, droższego rygla w panelu przesuwnym. Może być stosowany
tylko w linii prostej.
A wall panel of a glass wall with a sliding function to any parking place. The system permits to
arrange the size of the entrance or creates various possibilities of room conversion. It is often
used in winter gardens. The side bolt applied in it eliminates the necessity of using another more
expensive bolt in the sliding panel. It can be used only in a straight line.
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PANEL Przesuwany – Zamek podłogowy

Przekrój | Cross section

Sliding PANEL – Floor lock

Widok | Elevation

Poziom stropu
Prowadnica
Track

111

Ceiling level
Prowadnica
Track

Zaślepka

Wózek

End cap

Carrier
112

Profil bazowy
Base profile

Nakładka ozdobna
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Cover profile
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Szkło 10, 12 mm
Glass 10, 12 mm

max 4000 mm

szkło 10, 12 mm
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Zamek podłogowy
Lock

Zamek podłogowy
Lock
Profil bazowy
Base profile
7

102

Poziom podłogi
Floor level

Tulejka podłogowa

Tulejka podłogowa

Socket

Socket

Maksymalne wymiary: 1250 x 4000 mm

Max size: 1250 x 4000 mm

Możliwości zastosowania szkła 10 i 12 mm

Glass width: 10 or 12 mm

Kolorystyka nakładek ozdobnych i zaślepek
dobierana z palety RAL lub anodowane

Colour of Cover Profiles and End Caps
is chose from RAL palette or anodised
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Stary Browar, Poznań
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PANEL Przesuwany – Zamek podłogowy/Sliding PANEL – Floor lock
Panel ścienny szklany z funkcją przesuwu na dowolnie usytuowany parking. System pozwala
na aranżację wielkości wejścia lub stwarza wielorakie możliwości adaptacyjne pomieszczeń.
Stworzony na potrzeby ścian mobilnych po łuku z dodatkową funkcją zamka podłogowego
rygla.
A glass wall panel with a sliding function to any parking place. The system permits to arrange
the size of the entrance or creates various possibilities of room conversion.It was created for
the mobile walls which run on a curve with an extra function of a floor lock and a bolt.
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PANEL Przesuwany – Rygiel z pokrętłem

Przekrój | Cross section

Sliding PANEL – Bolt with knop

Widok | Elevation

Poziom stropu
Prowadnica
Track

111

Ceiling level
Prowadnica
Track

Zaślepka

Wózek

End cap

112

Carrier
Profil bazowy
Base profile

Nakładka ozdobna
C

Cover profile

M

Szkło 10, 12 mm
Glass 10, 12 mm
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Rygiel z pokrętłem
Bolt with knop

Profil bazowy
Base profile
7

Floor level

102

Poziom podłogi

Tulejka podłogowa

Tulejka podłogowa

Socket

Socket

Maksymalne wymiary: 1250 x 4000 mm

Max size: 1250 x 4000 mm

Możliwości zastosowania szkła 10 i 12 mm

Glass width: 10 or 12 mm

Kolorystyka nakładek ozdobnych i zaślepek
dobierana z palety RAL lub anodowane

Colour of Cover Profiles and End Caps
is chose from RAL palette or anodised
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Stary Browar, Poznań
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PANEL Przesuwany – Rygiel z pokrętłem/Sliding PANEL – Bolt with knop
Panel ściany szklanej z funkcją przesuwu na dowolnie usytuowany parking. System pozwala
na dowolną aranżację wielkości wnętrza lub stwarza wszelakie możliwości adaptacji
pomieszczeń. Stworzony na potrzeby ścian mobilnych po łuku.
A glass wall panel with a sliding function to any parking place. The system permits to arrange
any size of the interior and creates countless possibilities of room conversion. It has been
created for mobile walls which run on a curve and has a function of a floor bolt.
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POCHWYT

PULL DOOR HANDLE
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Maksymalne wymiary: dowolne

Max size: any

Możliwości zastosowania szkła: 8,10,12,15 mm

Glass width: 8,10,12,15 mm

Materiał: aluminium polerowane

Material: polished aluminum
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Biurowiec Alglob, Poznań
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POCHWYT/PULL DOOR HANDLE
Charakterystyczny element wykończenia systemu drzwi KEEPGLASS stanowi specjalnie
opracowany wzór pochwytu, którego konstrukcja pozwala na łatwy montaż i niezawodność
funkcjonowania. Może być wykonany w całości z aluminium polerowanego lub z połączenia
aluminium z takimi materiałami jak drewno, tworzywo sztuczne.
A characteristic element of the KEEPGLASS door system’s finishing is a specially worked out
model of a pull door handle whose construction permits easy assembly and reliability of its
functioning. It may be made from polished aluminum only or from a combination of aluminum
with such materials as wood or plastic.

