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Oblíbená jsou bezrámová skleněná 
dveřní křídla, variabilní krásu 
materiálu podpoří i hliníkové rámy.

Sklo umí prostor odlehčit a prosvětlit, proto se hodí zejména 
do tmavých místností bez přístupu denního světla. Je také 
antibakteriální, což ho přímo předurčuje do koupelen a kuchyní. 
Tvárný materiál dovede prostor zcela ovládnout, a přitom mu 
dopřeje uvolněnou a vzdušnou atmosféru. Současně se postará 
o potřebný barevný kontext a příjemnou hravost.  
  
Velkorozměrové plochy

 
Atraktivní jsou určitě skleněné příčky, oddělující funkční zóny, 
například jídelní kout od navazující obývací části prostoru. 

Může jít o sestavu dveřního křídla s fixními bočními světlíky 
a horními nadsvětlíky, nebo o velkoplošný celoskleněný 
prvek z materiálu různého provedení, čirého či povrchově 
upraveného pískováním, satinováním i tryskáním, v široké 
škále barev nebo obohaceného o grafický motiv. Tato 
řešení získávají oblibu i díky schopnosti skla postarat se 
v maximální míře o výslednou vzdušnost dispozice a zajistit 
jí dostatek světla. Při instalaci celoskleněné příčky je důležité 
si uvědomit, že jde o poměrně těžký materiál, proto musí 
být související konstrukce skutečně bytelné. Jsou-li tvořeny 
například sádrokartonem, je bezpodmínečně nutné strop 
vyztužit kovovou traverzou. 

Především pro velké 
a namáhané plochy se 
používá takzvané tvrzené 
neboli kalené sklo, 
které oproti materiálu 
nekalenému disponuje 
až pětinásobnou 
mechanickou a termickou 
odolností. Rezistenci 
proti poškození zvyšuje 
i aplikace fólie, díky 
níž se z poškozené plochy 
neuvolňují střepy. 

  
V roli zdicích prvků

Vizuálně atraktivní, praktické i dekorativní jsou 
skleněné cihly, neboli luxfery, známé z osmdesátých 
let minulého století. Pozapomenuté prvky, jež 
znovu získávají uživatelskou a návrhářskou přízeň, 
mohou být součástí podlah a schodišť, otevřených 
i uzavřených prostor, do nichž propouštějí světlo. 
Jako skvělý architektonicky působivý prvek 

funkčnost a působivost

skla
Neskutečně flexibilní materiál v rukou architektů a designérů nabývá rozmanitých podob. 
Už není pouhou dekorací, ale stává se z něho prvek, který se významně podílí přímo na 
utváření obytného prostoru. 

Luxfery jsou výborný zvukový izolant, využívají se 
proto k opláštění budov nebo jako hlukové barié-
ry v rušných městech. Jsou vhodné i ke konstrukci 
vnitřních stěn, podlah a stropů. LUXFERYMANIA

Celoskleněné interiérové dveře z čirého materiálu 
Glass umožňují nejen zobrazené posuvné, ale také 
otočné provedení. Oblíbené jsou i s ohledem na 
propustnost světla. VEKRA
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Esteticky působivý předěl kuchyně a jídelny společenské zóny svěřili designéři 
efektní stěně Sapglass, jež představuje citlivou kombinaci pískovaného a čirého  
Float skla. SAPELI  
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představují léty osvědčené skleněné tvárnice plnohodnotnou, navíc 
pohledově zajímavou variantu k plným příčkám i oknům. Vyznačují 
se pevností, díky níž  mohou směle konkurovat cihlám, a už 
zmíněnou propustností světla, při současném zachování soukromí. 
Splňují rovněž potřebné tepelně izolační parametry. Někdejší 
jednoduché segmenty z čirého či satinovaného skla dnes rozšiřují 
produkty s různobarevným provedením i s trojrozměrnými dekory. 
  
Schodišťové prvky

 
Bodují nejen luxusním vzhledem, ale překvapivě i praktičností 
a vysokou odolností. Sklo se osvědčilo jako materiál vhodný pro 
schodišť'ové stupně, jež mají podobu lepených segmentů s vrchní 
kalenou vrstvou. O jejich odpovídající bezpečnostní parametry 
se postará vnitřní folie, jež ovlivní i výsledný vzhled skla: efekt 
může být čirý, ale také mléčný či barevný. Protiskluzové vlastnosti 
pak skleněnému povrchu dodá pískovaný nebo sítotiskový vzor. 
V podstatě stejné výrazové možnosti platí také pro celoskleněná 
či prosklená zábradlí, většina realizací však viditelně preferuje 
transparentní varianty. Nosná schodišťová konstrukce bývá obvykle 
z nerezové nebo konstrukční oceli s různou úpravou. 
  
Obklady stěn

 
Místo keramických dlaždic se v kuchyni do prostoru mezi pracovní 
deskou a zavěšenými skříňkami často používají skleněné obklady 
s vysokou nosností, díky níž zvládnou i zavěšení poliček či konzolí. 
Uživatelé oceňují především praktický přínos tohoto materiálu: Je totiž 
antibakteriální a vzhledem k nenasákavosti se velmi dobře udržuje. 
Sklo však odolá i poměrně agresivním čisticím prostředkům na 
chemické bázi. Další výhodou oproti keramickému obkladu je absence 
spár, ve kterých se usazují nečistoty, proto se skleněné obkladové prvky 
úspěšně prosazují i v koupelnách či v okolí krbových kamen. 

Vrstvení kalených skel v prakticky 
libovolné skladbě a formátu umožňuje 
jejich použití pro schodišťové stupně 
či dokonce jako pochozí desky pro 
podlahy a lávky. K.M.K. DESIGN 

Sklo, většinou tónované, je osvědčeným 
materiálem pro realizaci efektních šaten od 
značky Poliform, jež se tak stávají dekorativní 
součástí navazujícího interiéru. STOPKA  

Systém neviditelného průvlekového kotvení elegantní-
ho celoskleněného zábradlí se provádí jak do betonu 
a dřevěných trámů, tak i do ocelových konstrukcí. 
NĚMEC LUXUSNÍ POVRCHY 
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Nábytek a doplňky

 
Efektní a praktické vlastnosti skla pochopitelně 
nenechávají chladné ani designéry a výrobce 
bytového vybavení. Nábytek z tvrzeného skla 
vyniká nadčasovostí, čistým vzhledem a možností 
kombinace s dalšími moderními materiály, 
především pak s hliníkovými, nerezovými 
a obecně kovovými prvky. V interiérech se čiré 
či tónované a barevné sklo objevuje v podobě 
policových systémů, celoskleněných vitrín, komod, 
jídelních a pracovních stolů či konferenčních 
a odkládacích stolků. Modely vyniknou především 
v minimalisticky laděných světlých prostorech, jimž 
sklo dodává na vzdušnosti. 
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Sklo jako výrazový prostředek si pro své 
konferenční stolky Mondrian vybral i designér 
Jean-Marie Massaud. Lehké a elegantní modely 
navrhnul pro značku Poliform. STOPKA

Výhodou skleněné knihovny Olympia od 
Sovet je designově propracovaný mi-
nimalistický vzhled, který z ní udělá 
univerzální prvek schopný dekorovat 
téměř jakýkoliv prostor. ALAX 

Dekorativní předměty z průhledného 
skla nezatíží interiér svojí hmotou, 
naopak, vnášejí do obytného prostoru 
potřebnou dávku vzdušnosti, lehkosti 
a svěžesti. WESTWINGNOW

Efektní reflexní skleněné plochy nacházejí 
uplatnění nejen ve své tradiční  formě 
klasických zrcadel. Trendy totiž přejí 
i velkoformátovým realizacím, jejichž 
nejdůležitějším benefitem je optické násobení 
dispozice a projasnění interiéru.  

Čirá či chemicky matovaná skla sprchových koutů Idea jsou 
standardně ošetřena kvalitní povrchovou úpravou proti 
ulpívání vodního kamene a vzniku bakterií. SKLO JANÁK

Futuristické zrcadlo Break od Bontempi 
Casa, složené ze čtyř „rozbitých“ 
prvků, má zadní konstrukci z lakované-
ho kovu v  různých barvách, například 
zlaté a lesklé černé. ALAX  

Nábytková dvířka z Glaksu každý považuje za skleněná. Na 
rozdíl od křemičitého skla se ale do materiálu dá bez 
problémů vrtat, řezat či frézovat. TRACHEA 

Postel z masivu AMARE
13.990 Kč
24.990 Kč
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