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Estetyka,
niepowtarzalny wygląd,
precyzja wykonania.
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Od kilku lat z sukcesami projektujemy i produkujemy nowoczesne konstrukcje ze stali, szkła i drewna. Cechuje nas 

indywidualne podejście do każdego klienta, designerskie projekty i własne, oparte na wieloletnim doświadczeniu 

rozwiązania, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania naszych konstrukcji. Nieustannie pracujemy 

nad tym, aby produkty i usługi, które świadczymy były na coraz wyższym poziomie. Dbamy o rozwój naszego zespołu, 

rozbudowę parku technologicznego oraz stale walczymy o utrzymanie jak najwyższej jakości produktów. Nowoczesny 

design to u nas standard, a wszystko przy zachowaniu tradycyjnej jakości rzemiosła. Możesz nam zaufać.

MONTUJEMY 
W CAŁEJ POLSCE 

I EUROPIE
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ŚCIANY INDUSTRIALNE
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Ściany industrialne, zwane inaczej ścianami stalowo-szklanymi, to konstrukcje wykonane z czarnej stali, lakierowanej 
proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (międzynarodowego wzornika kolorów). Zastosowane w nich tafle to tzw. 
szkło bezpieczne typu VSG 3 3.1 o grubości 6 mm.

W produkcji stosujemy autorskie rozwiązania, zapewniające najwyższą jakość w przystępnej cenie.
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Systemy otwierania drzwi

*pozostałe kolory z palety RAL 
są dostępne z uwzględnieniem 
dopłaty 5% do wartości zlecenia

RAL9003 RAL9005 RAL7016

W celu zapewnienia jak najwyższej jakość pokrycia lakierniczego, stosujemy farbę 
o drobnej strukturze – gwarantuje ona idealne odwzorowanie koloru w każdym świetle 
i doskonale sprawdza się w długotrwałym użytkowaniu!

DRZWI SZKRZYDŁOWE

STAŁE ŚCIANY SZKLANE

DRZWI PRZESUWNE

DRZWI HARMONIJKOWE

Standardowe kolory konstrukcji 
stalowej objęte wyceną

PRZEJRZYSTE
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Standardowe rodzaje szkła
Szkło VSG 33.1

3 mm szkła 3 mm szkła

warstwa laminatu PVB

PRZEJRZYSTE MLECZNE

VS
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Przykładowe wzory 
konstrukcji stalowej 

WZÓR 1

WZÓR 5

WZÓR 2

WZÓR 6

WZÓR 3

WZÓR 7

WZÓR 4

WZÓR 8
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Przykładowe 
wzory pochwytów

POCHWYT 1

POCHWYT 3

POCHWYT 2

POCHWYT 4 
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Przykładowe realizacje 
ścian szklanych
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TRADYCYJNA 
JAKOŚĆ
RZEMIOSŁA
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SCHODY INDUSTRIALNE 
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Schody industrialne to połączenie nowoczesności metalu i tradycyjnego stylu drewna.
Konstrukcja wykonana jest z czarnej stali, lakierowanej proszkowo na kolor z palety RAL.

Standardowe drewno, jakiego używamy to dąb naturalny, a grubość stopnia wynosi 40 mm.
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Co produkujemy?

SCHODY PROSTE

SCHODY Z PODESTEM

SCHODY ZABIEGOWE

SCHODY Z PODWÓJNYM PODESTEM

RAL9003 RAL9005 RAL7016

Standardowe kolory konstrukcji 
stalowej objęte wyceną

*pozostałe kolory z palety RAL 
są dostępne z uwzględnieniem 
dopłaty 5% do wartości zlecenia

W celu zapewnienia jak najwyższej jakość pokrycia lakierniczego, stosujemy farbę 
o drobnej strukturze – gwarantuje ona idealne odwzorowanie koloru w każdym świetle 
i doskonale sprawdza się w długotrwałym użytkowaniu!
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Nasze schody powstają na podstawie profesjonalnie przygotowanych projektów technicznych.
O tym, jak może wyglądać Państwa konstrukcja schodów, możecie przekonać się

 dzięki dołączonej do projektu wizualizacji.

Możesz wybrać jeden z trzech typów 
policzków schodowych

PEŁNY PÓŁPEŁNY ZĄBKOWANY

Podstawą jest dobry projekt!
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Przykładowe realizacje 
schodów industrialnych
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TRADYCYJNA 
JAKOŚĆ
RZEMIOSŁA
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BALUSTRADY WEWNĘTRZNE
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Projektujemy i produkujemy nowoczesne wzory balustrad wewnętrznych do domów, mieszkań i biur.
Konstrukcja wykonana jest z czarnej stali, lakierowanej proszkowo na kolor z palety RAL.

Standardowo wykonujemy konstrukcję z profilu 40x40x2 mm z kilkoma rodzajami wypełnienia, zgodnie
z oczekiwaniami naszych klientów.
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Wykonujemy pochwyt z drewna 
w formie profilu 40x40 

montowanego na balustradach.

Wykonujemy pochwyt stalowy 
w formie profilu 40x40 / 40x20 

montowane na ścianach.

Dostępne rodzaje 
pochwytów ściennych

DREWNIANE POCHWYTY 
NA BALUSTRADACH

STALOWE POCHWYTY 
ŚCIENNE

RAL9003 RAL9005 RAL7016

Standardowe kolory balustrad
objęte wyceną

*pozostałe kolory z palety RAL 
są dostępne z uwzględnieniem 
dopłaty 5% do wartości zlecenia

W celu zapewnienia jak najwyższej jakość pokrycia lakierniczego, stosujemy farbę 
o drobnej strukturze – gwarantuje ona idealne odwzorowanie koloru w każdym świetle 
i doskonale sprawdza się w długotrwałym użytkowaniu!
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balustrada z wypełnieniem 
z ukośnych prętów okrągłych fi 10

balustrada z wypełnieniem szklanym 

balustrada z wypełnieniem 
z poziomych prętów okrągłych fi 12

balustrada wycinana laserowo 
z blachy o grubości 8

balustrada z wypełnieniem 
z ukośnych profili kwadratowych 20x20

balustrada z wypełnieniem 
z linek elastycznych           

WZÓR 1

WZÓR 3

WZÓR 5

WZÓR 2

WZÓR 4

WZÓR 6

Wzory wypełnień 
balustrad wewnętrznych
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Wzory wypełnień 
balustrad wewnętrznych cz. 2

balustrada z wypełnieniem 
z poziomych profili 15x15  

balustrada z wypełnieniem 
z poziomych profili 40x20

balustrada z wypełnieniem 
z pionowych prętów kwadratowych 12x12

balustrada z wypełnieniem 
z siatki tkanej lub blachy perforowanej

balustrada z wypełnieniem 
z poziomych profili 20x20

balustrada z wypełnieniem 
z linek ze stali nierdzewnej 

WZÓR 7

WZÓR 9

WZÓR 11

WZÓR 8

WZÓR 10

WZÓR 12
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NOWOCZESNY 
DESIGN 
W STANDARDZIE 

Przykładowe realizacje
balustrad wewnętrznych
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BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE
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Projektujemy i produkujemy nowoczesne wzory balustrad zewnętrznych do domów, mieszkań i biur.
Konstrukcja wykonana jest z czarnej stali, cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo na kolor z palety RAL.

Konstrukcję wykonujemy z profili kwadratowych/prostokątnych z kilkoma rodzajami wypełnienia, zgodnie 
z oczekiwaniami naszych klientów.
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Zależnie od oczekiwań klienta oraz możliwości technicznych danego projektu,
balustrady zewnętrzne mocujemy na dwa sposoby:

Dostępne rodzaje montażu balustrad

MONTAŻ OD GÓRY MONTAŻ OD CZOŁA

RAL9003 RAL9005 RAL7016

Standardowe kolory balustrad
objęte wyceną

*pozostałe kolory z palety RAL 
są dostępne z uwzględnieniem 
dopłaty 5% do wartości zlecenia

W celu zapewnienia jak najwyższej jakość pokrycia lakierniczego, stosujemy farbę 
o drobnej strukturze – gwarantuje ona idealne odwzorowanie koloru w każdym świetle 
i doskonale sprawdza się w długotrwałym użytkowaniu!



balustrady zewnętrzne / 29

WZÓR 1

WZÓR 3

WZÓR 2

WZÓR 4

Wzory wypełnień 
balustrad zewnętrznych

balustrada z  wypełnieniem 
z pionowych prętów kwadratowych 12x12

balustrada z wypełnieniem szklanym 

balustrada z wypełnieniem 
z poziomych profili 20x20

balustrada z wypełnieniem 
z siatki tkanej lub blachy perforowanej
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Wzory wypełnień 
balustrad zewnętrznych

WZÓR 5

WZÓR 7

WZÓR 6

WZÓR 8

balustrada z wypełnieniem 
z poziomych profili 60x20

balustrada okienna 
z wypełnieniem szklanym 

balustrada z wypełnieniem 
z poziomych profili 15x15 

balustrada okienna 
z wypełnieniem poziomym 
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NOWOCZESNY 
DESIGN 
W STANDARDZIE 

Przykładowe realizacje
balustrad zewnętrznych



GRUPA SPAW-MAN
ul. Fabryczna 14c, 53-609 Wrocław

Biuro obsługi klienta: 
(+48) 731 061 056

kontakt@spaw-man.pl

www.spaw-man.pl


