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Wymiary skrzydeł zabudowy
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Zabudowy balkonów
Zabudowa balkonowa to sposób na powiększenie  
powierzchni mieszkania. Dzięki zastosowaniu technologii  
Cover Glass, Twój balkon stanie się dodatkowym  
pomieszczeniem, i to przez cały rok. Teraz nawet zimą  
przebywając na balkonie możesz rozkoszować się słońcem!

Dzięki naszej zabudowie atrakcyjność 
i wartość Twojego mieszkania  
zdecydowanie wzrasta.

Technologie Cover Glass 
wykorzystuje się do  
zabudowy tarasów  

i balkonów o różnym 
kształcie i wymiarach.

Bezramowe zabudowy balkonów i tarasów

Dzięki zastosowaniu zabudowy Cover 
Glass, balkon czy taras staje się Twoją 
oazą spokoju, miejscem odpoczynku od 
zgiełku miasta.

Zabudowa ta wykonana jest z delikatnych 
profili aluminiowych i pozbawiona jest 
pionowych ram, co nie powoduje ogra-
niczenia widoku i dostępu światła. Za-
równo całość, jak i część zabudowy, da 
się przesunąć i otworzyć do wewnątrz, 
uzyskując całkowicie otwartą przestrzeń. 
Dzięki temu możliwe jest również szybkie,  
łatwe i bezpieczne czyszczenie zewnętrznej  
strony elementów szklanych, co jest bar-
dzo ważne przy zabudowanym balkonie.

Uwaga!
Nie wszystkie przedstawione wielkości 
skrzydeł można stosować bez ograniczeń. 
Przy zapytaniach lub zamówieniach należy 
zawsze podawać piętro instalacji zabudowy 
balkonu w celu dobrania przez Naszych 
konstruktorów odpowiedniej szerokości 
elementów szklanych.

www.coverglass.pl

http://www.coverglass.pl


Zabudowy tarasu

Zabudowa tarasu jest sposobem na połączenie domu i ogrodu. Dzięki łatwej  
obsłudze systemu Cover Glass, w ciągu kilku sekund, Twój zabudowany taras stanie się  
częścią ogrodu, a Ty będziesz wypoczywać w harmonii z naturą. 

Korzystanie z tarasu przez cały rok? Teraz jest to możliwe. Niezależnie od pory roku możesz 
spędzać czas w ogrodzie ze swoimi bliskimi, rozkoszując się słońcem. Nie musisz się już  
martwić opadami deszczu i śniegu, silnym wiatrem czy mrozem. 

Zabudowa balkonu i tarasu. Zalety, które przekonują!!!

�  Niskim nakładem finansowym zyskujesz dodatkową powierzchnię użytkową.

�  Dzięki właściwościom akustycznym, zabudowa Cover Glass zmniejsza uciążliwość  
 hałasu ulicznego.

�  Rośliny i meble są chronione przed śniegiem, deszczem i przymrozkami.

�  Ochrona przed uciążliwymi ptakami, owadami i robactwem.

�  Twój balkon, taras może być miejscem odpoczynku, spotkania z bliskimi,  
 niezależnie od pogody.

 Schemat zabudowy bezramowej Cover Glass.

Schemat zabudowy bezramowej Cover Glass.
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DLACZEGO  Cover Glass? 

Korzystając z usług firmy Cover Glass mają Państwo pewność, że obsługują 
Was profesjonaliści, którzy znają się na zabudowach balkonowych. Zajmujemy  
się tymi zagadnieniami  od 10 lat. Jest to gwarancją, że nasz konsultant doradzi 
Państwu racjonalne rozwiązania dotyczące zabudowy balkonu czy tarasu oraz co 
ważne zoptymalizuje koszty takiej inwestycji. 

Kontakt:

COVER GLASS 

ul. Kochanowskiego 4 lok.111

01-864 Warszawa

tel./faks +48 22 291 61 86, 

kom. 662 504 588

biuro@coverglass.pl

www.coverglass.pl
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