Az Üvegkorlátok

A szakképesítés a minőség és a gyártóüzem fontossága
Az üvegiparban szerzett 20 éves szakmai tapasztalatunk alapján működtetjük
cégünket. Jelenleg 14 fős létszámmal dolgozunk.
Fontos számunkra ügyfeleink elégedettsége, illetve a vállalt munkák határidőre
történő, első osztályú teljesítése.
Az üvegbeépítő szakemberek kiemelkedő üvegipari tapasztalattal és szakirányú
üvegipari képesítéssel is rendelkeznek, ami igen ritka kincs manapság. Üveggel
dolgozni igen nagy felelősséggel jár. Az üveg igen veszélyes anyag tud lenni, ha
szakszerűtlenül használják fel, vagy nem helyesen építik be. A Max Üvegstúdiónál
biztos lehet abban, hogy a felmérést és a beépítést is valóban képesített üveges
szakember végzi.
Kizárólag magas minőségű üvegekkel dolgozunk, mert hisszük, hogy termékeinket
ügyfeleink hosszútávra tervezik és azért választják, mert impozáns és luxus
környezetet szeretnének. Ez nem a szokásos „magas minőségű” marketing szöveg,
ugyanis nagy a kínálat és kedvező az ár silány minőséget illetően. Mi erre nemet
mondunk és elkötelezettek vagyunk az igényes felületek mellett, mert ez
meghatározza a végleges megjelenést.
Teljeskörű szolgáltatást nyújtunk, segítünk a tervezésben, helyszíni
sajátosságoknak megfelelően méretvétel történik. Felmérést követően egyedi
üvegeket gyártunk, majd a szakszerű szállítás és a beépítés szintén a mi dolgunk.
Az árak tekintetében különösen fontos szempont számunkra a kiváló ár/érték
arány.
A Bemutatóterem:
Belvárosi bemutatótermünkben kiállításra került rengeteg zuhanykabin, üvegajtó, a 4
féle üvegkorlát, különféle üvegfalak, üvegtető, tükrök, üvegek, színes dekorüvegek
minden mennyiségben, továbbá rögzítési megoldások, szerelvények és még ezer
ötlet, látnivaló, érdekesség az üveg méltán népszerű világából Önnek!
Nálunk megnézheti, megérintheti, kipróbálhatja! Időpontegyeztetés nem szükséges,
hozzánk bármikor ellátogathatnak a nyitvatartási időben.
Profi tanácsadással segítjük, már a tervezési szakaszban, Így előre láthatja,
kiválaszthatja az üvegeket és szerelvényeket abban a formában, ahogyan otthonában,
irodájában, kivitelezésiben beépítésre kerül.
Hogy legyen mit megálmodni, elképzelni és megvalósítani, jöjjön el hozzánk!
A saját gyártóüzem:
2016-ban cégünk létrehozta a gyártóüzemét. Így saját részre is és több másik,
hasonló üvegipari vállalkozás számára is készítünk alapanyagot. Amikor a Max
Üvegstúdiót választja, Ön közvetlenül a gyártótól rendel, amely az árak, a biztos
határidők és a legjobb minőség tekintetében is lényeges szempont.

A biztonság fontos
-‐   Kizárólag biztonsági üvegeket használunk üvegkorláthoz. Ebben az esetben az edzett üveg
nem elég, a leesésvédelemről a több réteg közt elhelyezett speciális, biztonsági fóliák
gondoskodnak.
-‐   A korlátok minimális magasságát illetően minden esetben a helyi építészeti előírásoknak
megfelelően kell meghatározni, mert a lakhatási és egyéb engedélyek kiadásához ez
elengedhetetlen. Ha engedélyre nincsen szükség, (pl. Utólagos galéria építés) akkor a
magasságot leginkább a design dönti el, de 2 méternél magasabb szintkülönbség esetén nem
lehet kevesebb, mint 90 cm.
-‐   Biztonság szempontjából nincs különbség az üvegből vagy más, hagyományos, fából vagy
fémből készült korlátok között.

Valódi értékek a hosszú élettartam és a stabilitás érdekében
-‐   Korlátaink magas minőségű rozsdamentes, vagy alumínium alapanyagokból és a legszebb
üvegfelületekből készülnek, illetve a megfelelő anyagvastagságra és a rozsdamentes
segédanyagokra is nagy hangsúlyt fektetünk.
-‐   Kültérre és beltérre egyaránt felhasználható minden alapanyag. Az üvegkorlát hosszútávú
funkciója és az exkluzív megjelenése a felhasznált anyagok stabilitásán és minőségén múlik.
Sokéves tapasztalatunk alapján mindig a megfelelő megoldást javasoljuk ügyfeleinknek
ár/érték arányban is.

Az oszlopos üvegkorlát
-‐   Minden üvegkorlát közt jelenleg ez a legnépszerűbb típus. Ennek oka, hogy dekoratív,
biztonságos, megbízható és kedvező az ára. Mind az oszlopok, mind az üvegtartó
szerkezetek exkluzív megjelenést adnak. Dekoratív, korszerű és funkcionális rozsdamentes
anyagokkal szereljük, kizárólag biztonsági üveget alkalmazunk.
-‐   Az üvegek rögzítésére rozsdamentes acélszerkezetet használunk, az oszlopokat igény szerint
50-130 cm között, csavaros és/vagy ragasztásos eljárással rögzítjük A stabil oszlopokra
szereljük a korlátüveg tartó elemeit, majd az üvegrögzítők segítségével fixen beépítjük az
üvegkorlát biztonsági üvegeit is. Felhasználható ragasztott (kedvezőbb árú), vagy ragasztott
edzett üveg a választott üvegrögzítés és oszlopmagasság függvényében.

A vonalmenti üvegkorlát
-‐   A vonalmenti korlátok tartószerkezetének rögzítése történhet a födémre, vagy a homloktati
oldalra. Ennél a típusnál kiemelkedő jelentőségű kérdések a homlokzati részeknél a
hőszigetelés elhelyezése, felső elhelyezéskor a vízszigetelés és vízelvezetés, beltéri esetekben
pedig a tervezett burkolatok síkja.
-‐   A beépített tartószerkezetek utólagosan elburkolhatók, az üveg beszerelés felülről, speciális
technikával történik. A német rendszernek köszönhetően a szilikonos megoldás már a
múlté... A megfelelő síkbeállítások nagy szakértelmet és tapasztalatot kívánnak.
Az üvegek tetejére opcionálisan kapaszkodó szerelhető fel utólag is, bár az esetek döntő
többségében a panoráma megtartása érdekében kapaszkodó nélküli megrendeléseket
kapunk.

Új építések esetén még a rétegrendek tervezésekor, a vízszigetelések, hőszigetelés megkezdése előtt
érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, sok esetben kedvezőbb, ha a szerkezeti elemeket előre
beépítjük, vagy a szerkezetet annak megfelelően alakíttatják ki, hogy tökéletesen alkalmas legyen
kívánt üvegkorlát fogadására!

Tervekkel, fotókkal bármikor felkereshetnek bennünket a bemutatótermünkben. Beszéljük át
előre, hogy okosan kihasználhassuk a lehetőségeket!

A pontmegfogásos üvegkorlát
-‐   A pontmegfogásos korlátok rögzítése a homloktati oldalra történik. Ennél a típusnál
kiemelkedő jelentőségű kérdés a homlokzaton lévő hőszigetelés elhelyezése, és a tervezett
burkolatok síkja és az állványozási paraméterek.
-‐   Az üvegek tetejére opcionálisan kapaszkodó szerelhető fel utólag is, bár az esetek döntő
többségében a minimál designra jellemző, kapaszkodó nélküli megoldásokat készítünk.
Kültérre és beltérre egyaránt alkalmas.

Új építések esetén még a rétegrendek tervezésekor, hőszigetelés megkezdése előtt érdemes felvenni
velünk a kapcsolatot, sok esetben kedvezőbb, ha a szerkezeti elemeket, távtartókat előre beépítjük,
vagy a szerkezetet annak megfelelően alakíttatják ki, hogy tökéletesen alkalmas legyen kívánt
üvegkorlát fogadására! Tervekkel, fotókkal bármikor felkereshetnek bennünket a
bemutatótermünkben. Beszéljük át előre, hogy hogyan okosan kihasználhassuk a lehetőségeket.

Mivel több, mint 30 opciót kínálunk, így érdemes a bemutatóteremben a teljes választékot
megtekinteni, kiváltképp azért, mert a nyomtatott képek nem tudják tökéletesen visszaadni
az üvegfelületek igazi megjelenést.

Első körben azt kell eldönteni, hogy átlátszó, vagy belátásgátló korlátot szeretnénk-e
megjeleníteni. A másik fontos kérdés, hogy a luxus megjelenés, mennyire fontos az adott
projektben.
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-Normál üveg
Kristálytiszta üveg
Savmart és kristálytiszta savmart üveg
Matt fóliával készített laminált üveg
Anyagában színezett szürke, bronz füstüvegek
Anyagában színezett üvegek savmart felülettel
Anyagában színezett üvegek matt fóliával
3D strukturált üvegtípusok
Egyedi dekorációval készített biztonsági üveg
Fentiek bármely kombinációja J

Miért érdemes a Max Üvegstúdió üvegkorlát megoldásait választani?
-‐   A magas műszaki tartalom: Kristálytiszta matt és átlátszó, zuhanásgátló üvegekkel
dolgozunk, amelyek túl a magas technikai tudásukon igazi luxus megjelenést adnak.
-‐   Bemutatótermünkben szíves rendelkezésre állunk: Megmutatunk minden üvegkorlát
lehetőséget. Időpontegyeztetés nélkül is, folyamatosan várjuk Önöket!
-‐   Egyszerűen és gyorsan választ kap kérdéseire: Megbeszéljük a részleteket és segítünk a
tervezésben. Minden esetben egyedi árajánlatot készítünk, akár többféle korlát típusra is.
Telefonon, e-mailben és személyesen is azonnal adjuk az ajánlatot.
-‐   Igényes anyagok, széles választék: A legszebb, minőségi üvegekkel dolgozunk, leginkább
európai forrásból. Ez a tény a legfontosabb a végső megjelenés tekintetében! Nálunk a
legújabb kollekciók és az új fejlesztések is azonnal elérhetőek.
-‐   Szakképzett csapat: Kimagasló szakmai tapasztalattal és üvegipari SZAKKÉPESÍTÉSSEL
rendelkező szakembereink mérik fel és építik be az üvegkorlátokat! Ez szintén
kulcsfontosságú az építőipar területén (is).
-‐   Elérhető árak: Mi tudjuk, hogy nem az alacsony árak a legfontosabbak, hanem a Kimagasló
ár/érték-arány, így egyedi ajánlatainkkal és a megfelelő műszaki tartalmainkkal
mindenkinek a lejobbat kínáljuk!
-‐   Minden termékünkre garanciát vállalunk!

	
  

Bemutatóterem és ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Váci út 60-62
Telefon: +36 30 200 9000 és +361 349 1947
E- mail: uveg@uvegstudio.hu
Nyitvatartás: H-P 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig
Időpontegyeztetés nem szükséges, szeretettel várjuk!

Gyártó üzem:
1046 Bp. Kiss Ernő utca 2. Telefon: +36 30 272 5474
Üzemi terület – Kizárólag az elkészült egyedi megrendelések átvétele lehetséges, előre
egyeztetett időpontban. Megértésüket köszönjük!

Üveges műhely:
1042 Bp. Kemény Gusztáv utca 3.
Elérhetőség: Tellér Sándor: +36 30 9611-169
Hagyományos épületüvegezés, üvegvágás, tükörvágás, ablaküvegezés és képkeretezés.
Nyitva: H-P 8-16 óráig, szombaton 9-12 óráig

Lakberendezés
Németh Mercédesz +36 30 193 2219
Stílus, funkció és térszervezési kérdésekben üvegipari szakértőnk szívesen segít.
Látványterv készítésére van lehetőség.
merciuveg@gmail.com

Miért érdemes a MAX Üvegstúdiót választani?
-‐   Mert a méretek és a kialakítások szabadon választhatók minden termékünknél.
-‐   Megtervezzük – Megmérjük – Legyártjuk és beépítjük az üvegeket - kompletten,
egykézből!
-‐   Egyedi árajánlatot készítünk, és segítünk a tervezésben is.
-‐   Bemutatótermünkben szívesen megmutatunk minden lehetőséget. Időpontegyeztetés
nélkül is, folyamatosan állunk szíves rendelkezésükre!
-‐   Nyitvatartás: H-P: 8-17, Szombat 9-12 óra közt
-‐   Igényes felületek: - Kizárólag a legszebb, minőségi üvegekkel dolgozunk, európai
forrásból. Ez a tény a legfontosabb a végső megjelenés tekintetében! Nálunk a legújabb
üvegkollekciók és fejlesztések is azonnal elérhetőek.
-‐   A biztos és szakszerű kivitelezés garantált! – Kimagasló szakmai tapasztalattal és
üvegipari SZAKKÉPESÍTÉSSEL rendelkező szakembereink mérik fel és építik be az
üvegeket!
-‐   Ön közvetlenül a gyártótól vásárol! - Saját gyártóüzemünk készíti méretre a kiválasztott
üvegeket, amely az árak, a határidők és a legjobb minőség tekintetében lényeges.
-‐   Mi tudjuk, hogy nem az alacsony árak a legfontosabbak, hanem a Kimagasló ár/értékarány. Egyedi ajánlatainkkal és a legmegfelelőbb műszaki tartalmainkkal mindenkinek a
lejobbat kínáljuk!
-‐   Minden termékünkre garanciát vállalunk!
Jöjjön el hozzánk és nézze meg beépítve is a választékot!

