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Fasady szklane – wentylowane.

ST-System
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Szklane fasady cieszą się coraz większą popularnością oraz 

zainteresowaniem wśród architektów oraz inwestorów 

budowlanych. Transparentny, refl eksyjny materiał, jakim jest 

szkło, kształtuje elegancki i wyrazisty wygląd konstrukcji obiektu 

budowlanego. Szkło ma za zadanie sprawienie w systemie 

wrażenia elementu nieograniczonego.

System został zaprojektowany 

pod kątem, stworzenia zgodnie z przepisami budowlanych 

możliwie jak najbardziej fi ligranowego mocowania oraz 

możliwie jak najmniejszych przestrzeni pomiędzy szybami.

Całość szklenia zamocowana jest na podkonstrukcji, 

każdorazowo optymalizowanej przez  nasza własne biuro 

konstruktorskie.

Bezramowy |
Niepowtarzalny
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Kompleks Kulturalno-Oświatowy

w Lublinie, ul. Berylowa



54 Hotel IBIS w Warszawie
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Szpital im. Dzieciątka JezusSzpital im. Dzieciątka Jezus

w Warszawiew Warszawie6



9

ST-System
Wysokiej jakości, wytrzymały oraz 

o wyjątkowej i prostej elegancji. 

Najważniejszym warunkiem jest 

zastosowanie technicznie dojrzałej 

koncepcji systemowej, która proponuje 

dla różnorodnych wymagań 

projektowych rozwiązania dopasowane, 

indywidualne oraz ekonomiczne. Właśnie 

to było celem w trakcie tworzenia 

nowatorskiego systemu szklanych fasad 

wentylowanych.

Fasada wentylowana stanowi idealne 

rozwiązanie w wielu dziedzinach. 

Elegancka i bezramowa optyka 

z widocznymi, fi ligranowymi uchwytami 

mocującymi to rozpoznawalny symbol 

tego technicznie dojrzałego systemu. 

Zmienne aluminiowe profi le nośne, 

jednowarstwowe, bezpieczne hartowane 

szkło (ESG) w różnorodnych formach 

i kolorach a także małe wymiary fug, 

stwarzają, niepowtarzalny i imponujący 

widok.

Kolorowe lub transparentne, z nadrukiem 

sitowym lub emaliowane, z listwami 

wypełniającymi fugi lub bez, z uchwytami 

mocującymi pokrytymi kolorem lub 

w kolorze naturalnego aluminium, 

podświetlane z zewnątrz lub od wewnątrz 

– nieograniczone możliwości oraz formy 

dopasowania mogą zostać dokładnie, 

szybko oraz precyzyjnie zrealizowane. 

Technologia konstrukcyjna systemu 

jest idealna do tworzenia zarówno 

fasad nowych, jak i w  istniejących już 

budynkach, instalacjach paneli solarnych, 

do zastosowania wewnętrznego oraz do 

budowania stoisk wystawowych podczas 

targów.

Wielofunkcyjny system tworzy powłokę 

niezwykle solidną i odporną na każde 

warunki atmosferyczne oraz pogodowe. 

Jeden przemyślany pod każdym kątem 

system fasadowy, który również na 

etapie montażu wyznacza nowe kierunki 

w projektowaniu oraz instalacji. 

Montaż elementów mocujących do 

ścian oraz profi li nośnych z klamrami 

dystansowymi oraz mocującymi szkło 

przebiega sprawnie i składa się jedynie 

z kilku etapów. Dostarczane szyby są już 

dokładnie dopasowane. Istnieje również 

możliwość realizacji zaokrąglonych rogów 

z wygiętego szkła.

Życie zgodne z architekturą oznacza także
chodzenie nowymi ścieżkami

Szpital w Szczecinie
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Szklana „druga skóra” w postaci szkła 

refl eksyjnego zapewnia pożądany 

efekt lustrzany od zewntąrz jak i dobre 

doświetlenie przestrzeni wewnętrznej.
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Odbicia lustrzane i refl eksy na 

szkle ożywiają elewację, czyniąc 

cały obiekt wyrazistszym i 

ciekawszym w postrzeganiu. 

Hotel Spichlerz

w Strzelcach Opolskich.



1312

Fabryka Reklamy WENA w Oławie



15

Szklenie ścian i sufi tów.
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Budynek mieszkalno-usługowy w Warszawie
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Galeria Promenada w Świnoujściu
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Zastosowanie różnych kształtów szkła.

Hala sportowa w Strzegowie
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Oczyszczalnia ścieków w Otwocku WC przy Bulwarach Piastowskich w Szczecinie

Autosalon w Warszawie
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„Stefania” Kempski i Wspólnicy Sp. J.  43-100 Tychy, ul. Baziowa 33
tel./fax 32 203 00 19; 32 219 23 50, e-mail: offi  ce@stefania.pl, www.stefania.pl

Fasady szklane-wentylowane
innowacyjne  bezramowe  wyjątkowe

Straż Miejska w Katowicach
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