
Pravidla opracování skla:

Vysvìtlivky k nákresùm vzorù v  ELEKTRONICKÉM KATALOGU:

Pískování a gravír

Èoèky a kameny 

Vitráž

Fazeta 

Obecné informace:

ESG skla + gravír:

- obecnì se doporuèuje pískování motivu na hladká skla ( Float, Planibel, Satináto)

Ornamentní skla - gravír je umístìn na stranì ornamentu
     - nelze gravírovat skla: Aldeutsch a Connex

- pískování motivu anebo plošnì na ornamentních sklech se provádí na hladké stranì
Sklo Satináto - je jednostrannì plošnì leptané sklo a lze ho snadno udržovat

- pískování motivu se provádí  z pohledové strany tzn. z hrubé (vyleptané), 
  vypískovaný motiv na satinátu  pøechází do bìlejší barvy než je podklad. 

                       U skla satináto je doporuèeno provedení dekoru pouze POZITIV.
 !! POZOR  plošné pískování hrubé strany satináta dìlá fleky !!! a proto, pøeje-li si zákazník

       jednostranné plošné pískování satináta (oznaèení 1P )  bude sklo vypískované z hladké strany!
- gravíruje se hrubá strana

  Oboustrannì pískovat (oznaèení 2P ) má smysl jen  na oboustrannì hladká skla  float a planibel   
    (nikoliv satináto)

- jsou lepeny na jednu stranu skla
- jsou lepeny na hladkou stranu skla (kromì na Satináto)
- vyjímka je u Satináta  èoèky a kameny se lepí z hrubé strany.

 
   Fazetované kameny sklo Satináto v místì nalepení zprùhlední.

- u všech vitráží je možné lepit pásku olovo i mosaz, kromì V15, VC01,VC05  na tyto jde pouze olovo.
- pásky jsou doplnìny barevnou folií dle výbìru. U vzorù, které jsou dvoubarevné 

           (V05,V06,V07,V09,V15) se barvy uvádìjí vzestupnì v poøadí tak jak jsou jednotlivé tvary na 
  nákresech oèíslovány. Jsou možné kombinace vždy jen dvou barev ze všech barev nabídky barevných folií.
- páska i folie se lepí na obì strany. Šíøka pásky je 6 mm nebo 4 mm = záleží na vzoru vitráže.
- vyjímka je u ornamentních skel  páska je oboustrannì, folie pouze jednostrannì na hladkou stranu.

 
    Jako podkladové sklo pro vitráže je doporuèeno sklo hladké (èiré nebo planibel). Jestliže si zákazník 
    pøesto pøeje jako podkladní sklo Satináto , tak se na vitráži nepískuje žádný vzor !

- je vždy èirá !  Provádí se pouze na hladké sklo (Float, Planibel, Satináto)
               Na ornamentní sklo se fazeta NEDÌLÁ.

  Vzor a gravír na skle do fazety nezasahuje.
  Páska vitráže do fazety zasahuje - konèí zároveò s okrajem skla - pøes fazetu.
- šíøka fazety je 10 - 35 mm  (po 5 mm)

- dekory vzorù skel tak jak jsou nakresleny na nákresech jsou pøipraveny pro rozmìr skla 600 x 1600 mm.
- u menších rozmìrù skel se vzory deformují = zmenšují soumìrnì, pøípadnì nesoumìrnì tak, aby zùstal celkový 
  pohled co nejpodobnìjší náhledu katalogu.  U velmi atypických rozmìrù doporuèujeme požádat o zaslání náhledu pro 
  orientaci a pøípadnou korekturu.

Nelze gravír + ESG: Aldeutsch, Connex, Zrcadlo, Drátosklo, Armepoli, Punto, Kùra, Delta, Niagara, Èinèila,  
       Kathedral (Ornament) a skla s master…… 

Každý vzor je vyobrazen na své samostatné stránce a tato stránka je rozdìlena do 3 èástí. Levá èást. Pravá horní. Pravá spodní.
V pravé horní èástí je vyobrazen nákres vzoru skla. 
V pravé spodní èásti je název vzoru vyobrazeného skla, popis orientace a popis provedení dekoru vyobrazeného vzoru.
V levé èásti je nejprve popsán „Zpùsob opracování plochy skla, popø. typ možných použitých barevných doplòkù“, dále pak jsou 
popsány „Možnosti orientace vzoru a provedení dekoru tohoto typu vzoru na skle“ a to: 
pod èíslem 1.)Orientace vzoru - možnosti dle typu vzoru mohou být: VLEVO nebo VPRAVO (lze vyrobit v obou provedeních  dle pøání zákazníka)

                          BEZ ORIENTACE
pod èíslem 2.) Provedení dekoru - možnosti dle typu provedení mohou být: NEGATIV nebo POZITIV(lze vyrobit v obou provedeních dle pøání zákazníka)

        pouze POZITIV nebo pouze NEGATIV
a dále jsou v levé èásti informace o deformacích vzorù.

Nelze gravír: Aldeutsch, Delta, Masterlistral
Nelze ESG: Aldeutsch, Connex, zrcadla, skla - síla 3 mmDrátosklo, Armepoli, 
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pískované sklo

èiré sklo

oboustranné pískování

barevný kamen øezaný
barvy: èervená, modrá, tyrkys, broušený nerez, èirý

K14

K02 - sada

gravírované sklo

barevná fólie
barvy: èervená, modrá, vínová, zelená, hnìdá, žlutá, 
oranžová, rùžová, støíbrná 

pískování stínem

vitrážní páska

italské kameny 

fazetovaný kamen 
barvy: èirá, èervená, tyrkys, zelená, žlutá

èoèka barevná 
barvy: èervená, modrá, zelená, èirá

K01

K03

K04
K05  

K06

K07

K08
K09 

K10

K11

K12
K13 

Schematická vyobrazení opracování skla 
a typy barevných doplnku:



Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

2.) negativ

30/I 



30/II 

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

2.) negativ



30/III 

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

2.) negativ



30/IV
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 



30/V
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 



40/I

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

2.) negativ



40/II

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



40/III
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 450 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 



40/IV
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 



40/V
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 250 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 



C01 
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



C02 
2.) negativ

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
500, 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 320 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zachovaná pohledovost dekoru 



C03 
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
500, 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 320 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zachovaná pohledovost dekoru 



C04
1.) vlevo
2.) negativ

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
500, 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zachovaná pohledovost dekoru 



C05
1.) vlevo
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zachovaná pohledovost dekoru 
 



C06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zachovaná pohledovost dekoru 

1.) vlevo
2.) negativ



C07
1.) vlevo
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 170 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 



C08
1.) vlevo
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 170 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 



KPD01

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány 
 

2.) pozitiv



KPD02

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány 

1.) vlevo
2.) pozitiv



KPD03

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kamen zachován 

2.) pozitiv



KPD04

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány
 

2.) pozitiv



KPD05

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány
 

2.) pozitiv



KPD06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
300 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány 

2.) pozitiv



KPD07

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kamen zachován
 

2.) pozitiv



KPD08

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kamen zachován

2.) pozitiv



KPD09

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 300 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 300 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány
 

2.) pozitiv



KPM15

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 300 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kamen zachován
 

2.) pozitiv



KPM16

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        pískování stínem
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 360 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 360 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamenù zachovaná
 

1.) vlevo



KPM20

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



KPM23

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 150 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 150 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány
 

1.) vlevo
2.) pozitiv



KPM47 

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamene zachovaná

 

2.) pozitiv



KPM48

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm
 

- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

2.) pozitiv



KPM49

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 320 do 900 x 1600 mm
 

- min. šíøka od 320 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamene zachovaná

 

1.) vlevo
2.) pozitiv



KPM50
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 280 do 900 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 250 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- velikost kamene zachovaná
- øady kostek pøidány dle výšky skla, 
  pøípadnì posunuty kostky ve sloupci 
  ke støedu



KPM51
1.) vlevo
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 320 do 900 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- velikost èoèky zachovaná
- dekor zmenšený s posunem, dle šíøky skla
- zachovaná pohledovost

 



KPM 52
1.) vlevo
2.) negativ

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- velikost èoèky zachovaná
- zachovaná pohledovost

 



KPM 53
1.) vlevo

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze  POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- velikost èoèky zachovaná
- zachovaná pohledovost

 



KPM58
1.) vlevo

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       italský kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze  POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- kameny zachovány v 6-té øadì od vrchní 
  strany skla
- zachovaná pohledovost
- podkladové sklo vždy ESG
 



KPM59

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       italský kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze  POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 250 do 900 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 250 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- podkladové sklo vždy ESG
 



KPM60
1.) vlevo

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
       italský kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze  POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 900 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 260 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- šíøka od 300 do 400 mm dekor posunutý 
  ke støedu 
- šíøka od 260 do 300 mm dekor posunutý 
  na støed
- podkladové sklo vždy ESG
 



KPM62
1.) vlevo

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        pískování stínem
        èoèka barevná
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 600 do 900 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- velikost èoèky a kamene zachovaná

 



KPM 64
1.) vlevo
2.) pozitiv

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- velikost èoèky zachovaná

 



KPM65

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný
        pískování stínem

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze  POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 600 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
soumìrnì s posunutím 

- min. šíøka od 500 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zachovaná pohledovost 

 

1.) vlevo



KPM66
1.) vlevo

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        pískování stínem
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 600 do 900 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- velikost èoèky a kamene zachovaná

 



KPM75

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        oboustranné pískování
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 600 do 900 x 1600 mm
 

- min. šíøka od 500 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamenù zachovaná

 

1.) vlevo



KPM76

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
       fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamene zachovaná

1.) vlevo



KPM77

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
       fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- šíøe od 400 do 500 menší kameny
- zanechaná pohledovost

1.) vlevo
2.) pozitiv



KPM78

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- šíøe 400 - dekor na støedu
- zanechaná pohledovost

1.) vlevo



KPM79

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamene zachovaná
- zanechaná pohledovost

1.) vlevo
2.) pozitiv



KM46

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

       italský kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze  POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 170 do 900 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
- min. šíøka od 170 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm 

- podkladové sklo vždy ESG
 



KPM85

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
       fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) negativ



KPM86

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo  
        jemné pískování
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 320 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
- min. šíøka od 320 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



KPM87

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamene zachovaná
- zanechaná pohledovost

1.) vlevo
2.) pozitiv



M01

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M02

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) negativ



M03

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

2.) negativ



M04

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) negativ



M05

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) negativ



M07 

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo  
         pískování stínem
       

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
- min. šíøka od 400 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



M08

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) negativ



M09

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 200 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



M10

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 200 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



M11

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 200 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



M12

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



M13

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) negativ



M14

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 390 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

2.) negativ



M17

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        oboustranné pískování

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace: 
600 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
soumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- poèet øad dle rozmìru skla
- okraj 3 - 5 cm
 



M18

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

2.) negativ



M19 

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

2.) pozitiv



M21

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M22

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných 
         pískování stínem
       

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
soumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



M23

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 340 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 170 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- šíøe od 170 do 340 mm zmenšeno 
  s posunutím
- zachovaná pohledovost
- otoèení pod úhlem 45  - DO71

1.) vlevo
2.) pozitiv



M24

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze  POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- šíøe od 300 do 400 mm posunuté sloupce 
  ke støedu
- zachovaná pohledovost

1.) vlevo



M25

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        oboustranné pískování

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace: 
600 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
soumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- poèet øad dle rozmìru skla
- okraj 3 - 5 cm
 



M35

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M36

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 300 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
- min. šíøka od 300 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

2.) pozitiv



M37

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        oboustranné pískování
        jemné pískování

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.)  VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace: 
600 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zachovaná pohledovost  

1.) vlevo



M38

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M39

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) negativ



M40

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) negativ



M41

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zanechány poèty sloupcù dle šíøky
- šíøe 170 mm - jen dva sloupce
- šíøe 150 mm - jen jeden sloupec

1.) vlevo
2.) pozitiv



M42

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
         pískování stínem
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe  od 500 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 350 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M43

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
         pískování stínem
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe  od 500 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M44

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
         pískování stínem
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



M45

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
         pískování stínem
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M57

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        oboustranné pískování

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace: 
600 x 1600 mm
 

Dekor s deformací:
soumìrnì - min. šíøka od 450 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



 M69

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M70

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 550 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zanechány poèty sloupcù dle šíøky
- šíøe 150 mm - jeden sloupec

1.) vlevo
2.) pozitiv



M71

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M72

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 250 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo
2.) pozitiv



M88

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 450 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- šíøe od 220 do 450 mm zmenšeno 
  s posunutím
- zachovaná pohledovost

1.) vlevo
2.) pozitiv



M89

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
            
Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zachovaná pohledovost

1.) vlevo
2.) pozitiv



PC01

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

2.) pozitiv



PC02

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 350 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

1.) vlevo
2.) pozitiv



PC03

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 170 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 170 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

1.) vlevo
2.) pozitiv



PC04

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

2.) pozitiv



PC05

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 150 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 150 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

2.) pozitiv



PC06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 300 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
soumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

2.) pozitiv



PC07

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
- zachovaná pohledovost
 
 

2.) pozitiv



PC08

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 320 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
- zachovaná pohledovost
 
 

2.) pozitiv



PC09

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

2.) pozitiv



PD01

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

2.) pozitiv



PD02

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky

1.) vlevo
2.) pozitiv



PD03

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 

2.) pozitiv



PD04

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

2.) pozitiv



PD05

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

2.) pozitiv



PD06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
300 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 

2.) pozitiv



PD07

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

2.) pozitiv



PD08

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
220 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky

2.) pozitiv



PD09

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

   pískované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) NEGATIV nebo POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 300 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 300 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

2.) pozitiv



G01

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 280 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G02

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G03

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G04

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G05

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G07

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G08

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zachovaná pohledovost



G09

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zachovaná pohledovost



G10

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zachovaná pohledovost



G11

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G12

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



G13

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



G15

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 270 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



G16

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 260 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 260 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



G17

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



G18

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 260 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 260 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



G19

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 320 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm



G20

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



G21

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 



G22

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 350 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

1.) vlevo



G23

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 170 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 170 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

1.) vlevo



G24

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 



G25

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 150 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 150 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 



G26

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 300 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
soumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 



G27

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
- zachovaná pohledovost
 
 



G28

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 320 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
- zachovaná pohledovost
 
 



G29

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 



GM84

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM33

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo
         èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM34

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo
         èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM35

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány 
 



GKM36

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány 

1.) vlevo



GKM37

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kamen zachován 



GKM38

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány
 



GKM39

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány
 



GKM40

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
300 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány 



GKM41

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kamen zachován
 



GKM42

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kamen zachován



GKM43

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 300 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 300 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky, 
  kameny zachovány
 



GKM54

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 300 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM55

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 400 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM56

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 

1.) vlevo



GKM61

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        øezaný kamen barevný
        pískování stínem

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM63

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        barevný kamen øezaný

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM67

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 370 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 370 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM80

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
soumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamene zachovaná 
 

1.) vlevo



GKM81

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 550 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



GPM26

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 500 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



GKM27

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 300 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



GKM28

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         gravírované sklo
         èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 350 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 350 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 

1.) vlevo



GKM31

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo
          èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

1.) vlevo



GKM32

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    gravírované sklo
          èoèka barevná
          fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 400 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- fazetovaný kamen vždy èirý
- èoèky barevné

1.) vlevo



GKM82

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamene zachovaná
- barevnost kamenù dle výbìru 
 

1.) vlevo



GKM83

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- velikost kamene zachovaná 
 

1.) vlevo



GKM91

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 460 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy boèní linky
 

1.) vlevo



GKM92

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



GKM93

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 220 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



GKM94

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo
        fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøe od 600 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



GPM29

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



GPM73

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



GPM74

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 450 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



GPM90

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



NOTE40

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:

šíøka od 220 do 900 x 1582 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



NOTE41

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:

šíøka od 150 do 900 x 1582 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



NOTE43

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:

šíøka od 220 do 900 x 1582 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



NOTE44

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 150 do 900 x 1582 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



NOTE 46

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 150 do 900 x 1582 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



NOTE 48

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 900 x 1582 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



NOTE 49 

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 900 x 1582 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



NOTE 58

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 150 do 900 x 1662 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



NOTE 59

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        gravírované sklo

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:

šíøka od 150 do 900 x 1582 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 150 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 



bez pískování



celoplošnì pískované sklo



V01

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 370 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo



V02

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
     è.1barevná fólie    
     è.2barevná fólie
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 480 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo
dvì barvy fólie

è.2

è.1



V03

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm
 
- zkráceny nebo prodlouženy linky



V04

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny nebo prodlouženy linky
- zachovaná pohledovost 



V05

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
   è.1barevná fólie    
   è.2barevná fólie
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 - posunutím zachovaná pohledovost 
   dekoru 

1.) vlevo
dvì barvy fólie

è.2

è.1



V06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
   è.1barevná fólie    
     è.2barevná fólie
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 - šíøe 400 mm - dekor na støedu skla 

1.) vlevo
dvì barvy fólie

è.2

è.1



V07

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
     è.1barevná fólie    
     è.2barevná fólie
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo
dvì barvy fólie

è.2

è.1



V08

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny nebo prodlouženy linky

1.) vlevo



V09

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

    pískované sklo
     è.1barevná fólie    
     è.2barevná fólie
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 500 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vlevo
dvì barvy fólie

è.2

è.1



V10

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny nebo prodlouženy linky



V11

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny nebo prodlouženy linky

1.) vlevo



V12

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny nebo prodlouženy linky



V13

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 550 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny nebo prodlouženy linky



V14

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny nebo prodlouženy linky



V15

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska 
          fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- menší šíøe - menší pískovaná plocha 
  po stranách

vitrážní páska - pouze olovo



V16

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska 
          fazetovaný kamen

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny boèní linky

1.) vlevo



V17

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

     pískované sklo
          barevná fólie   
     vitrážní páska 

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací:
nesoumìrnì - min. šíøka od 350 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
- zkráceny boèní linky

1.) vlevo



VC01

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 220 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

vitrážní páska - pouze olovo



VC02
1.) vlevo

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 350 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 



VC03
1.) vlevo

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 170 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 170 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 



VC04

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 



VC05

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 150 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 150 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 

vitrážní páska - pouze olovo



VC06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 300 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
soumìrnì - min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 



VC08

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 500 do 900 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 320 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky
 
 



VC09

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 
 



VD01

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 



VD02

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 500 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 

1.) vlevo



VD03

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 500 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 



VD04

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 



VD05

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 



VD06

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
300 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì- min. šíøka od 300 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 



VD07

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 



VD08

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 220 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 220 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 



VD09

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

         vitrážní páska
         barevná fólie

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) BEZ ORIENTACE

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
šíøka od 300 do 600 x 1600 mm

Dekor s deformací: 
- min. šíøka od 300 mm
- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

- zkráceny nebo prodlouženy linky 
 



VA41 I

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA42 I

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA43 I

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA44 I

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA45 I

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA41 II

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA42 II

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA43 II

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA44 II

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo



VA45 II

Zpùsob opracování plochy skla a typ barevných doplòkù:

        pískované sklo
        èoèka barevná

Možnosti orientace vzoru a jeho provedení na skle:

1.) VLEVO nebo VPRAVO

2.) pouze POZITIV

Informace k deformacím vzoru:

Dekor bez deformace:
543 x 1574 mm

Dekor s deformací: 
nesoumìrnì - min. šíøka od 400 mm

- min. výška od 1000 mm
- max. šíøka do 900 mm
- max. výška do 2400 mm

 

1.) vpravo
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