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Inovația, calitatea, seriozitatea și mai ales siguranța lucrărilor sunt principiile pe baza cărora GLAW GROUP și-
a construit reputația de-a lungul anilor. Produsele și lucrările rezultate din munca echipei noastre sunt unice și 
spectaculoase. Ne concentrăm atenția ca an de an să promovăm soluții și idei noi în construcții și mai ales în 
domeniul construcțiilor de sticlă, astfel ca proiectele lor să fie unice, deosebite și speciale. Dovadă stau atât 
lucrările finalizate, unice prin soluții și complexitate, cât și premiile câștigate de proiectele de birouri 
compartimentate de noi în concursul The Most Office 2016 
 

 
 

Astfel proiectele Betfair Development și NTT Data au adunat în total patru premii din totalul de nouă, inclusiv 
marele premiu. Aici s-au implementat soluții de compartimentări cu un sistem propriu, atractiv la preț și eficient 
totodată, care alături de designul unic al unor birouri, au contribuit la succesul acestor proiecte de birouri în 
competiția foarte strânsă. 
 

 
 
Dar aici nu ne vom opri...vom dezvolta în continuare produse cu scopul declarat de a oferi clienților noștri 
imaginea de care au nevoie... 
Iată domeniile unde ne facem remarcați... 
 
Notă: toate pozele sunt reale de la proiecte executate de noi, pentru exemplificare.  



 
Construcții unice din sticlă, scări din sticlă în consolă, balustrade curbe sau spirală, balustrade din sticlă 
prinse de podele de sticlă, vitrine curbate și securizate, uși curbate fără toc, vitrine fără prindere superioară, 
sisteme de control acces ascunse în sticlă, uși fără feronerii vizibile...  
 
Noi am executat aceste proiecte... 

  
o scară flotantă de sticlă prinsă în consolă, fără suport metalic vizibil cu balustradă de sticlă prinsă pe 
trepte...montată pe un perete curb, continuată la etaj cu podele de sticlă mate și vopsite după structură, 
balustrade sticlă și folie inteligentă, un proiect unic, special, dificil și spectaculos. 
 
scară cu balustradă din sticlă securizată și laminată curbă și vitrine cu sticlă securizată curbă, cu uși curbe, 
fără ramă, proiecte complicate, de mare finețe care îmbracă interiorul clădirilor respective în eleganță pură. 

 
  



Produse high-tech din și pentru sticlă, cum ar fi sticla inteligentă sau opacizantă electric..doar la o atingere 
sau jaluzele automate între foi de sticlă... 
 
Fiind importatori de folie inteligentă acum livrăm la cel mai accesibil preț sticla inteligentă, o soluție nouă din 
prezent, nu din domeniul SF. Totul la o apăsare de buton 

 
Folie inteligentă poate fi folosită pe post de ecran de proiecție, indiferent dacă e în stadiu clar sau opac.  

 
Jaluzelele între sticle, reprezintă un alt sistem electric de obținere a intimității sau transparenței confortabile. 
 



Toate tipurile de compartimentări de interior, statice din sticlă monofoaie sau cu două foi, cu uși full-glass, cu 
toc sau glisante, cât și compartimentări mobile din sticlă sau fonoizolante... 
 
Compartimentările interioare sunt diferite, nu atât prin soluție și design, cât prin cea mai importantă 
caracteristică și utilitate a lor: fonoizolația. 
Noi am dezvoltat un sistem propriu, care oferă cea mai bună fonoizolație pentru sticlă securizată monofoaie, 
cu uși cu toc și fără alte profile verticale vizbile, care este foarte economic față de alte sisteme asemănătoare, 
poate chiar mai performant ca unele cu sticlă dublă, la preț mult superior. Transparență maximă, eficiență 
excelentă, preț mic, calitate superioară. 

 
Calitate asigurată prin feronerii nemțești, garnituri de izolare transparente 

 
  



 
Compartimentările cu sticle duble asigură cea mai bună fonoizolare și protecție, dar au și avantajul de a 
putea ascunde sistemele electrice și de control acces prin profile. 

 

 
Varianta full-glass și cea cu uși glisante este cea mai transparentă și mai minimalistă din toate variantele, dar 
nu are proprietăți așa de bune de fonoizolație, ușile fiind dublu batante, fără rame sau garnituri. Dar lucrările 
executate pot fi spectaculoase...  

 



Pereții mobili sunt folosiți atât pentru compartimentări interioare, cât și pentru terase, pot fi fonoizolanți sau 
din sticlă 
 
Pereţi mobili fonoizolanţi 
 

 
 
Pereţii fonoizolanţi mobili sunt cea mai bună soluţie de compartimentare mobilă a unor locaţii unde se doreşte 
obţinerea mai multor spaţii, cu izolare fonică consistentă. Practic oricum se pot compartimenta spaţiile în aşa 
fel încât în fiecare încăpere astfel obţinută să se desfăşoare altă activitate. Operarea poate fi  manuală, 
semiautomată, automată. 
Variantele din sticlă... 
 

 
 
Sunt mai luminoase şi mai ieftine. Multiple utilizări şi soluţii pentru o singură idee de bază... deschiderea sau 
închiderea completă a spaţiilor în caz de nevoie. 
  



Balustrade din sticlă, executate doar din sticlă securizată și laminată conform standardelor de siguranță 
nemțești, cu toate tipurile de prinderi vizibile sau invizibile... 
 
Cu prinderi punctuale sau cu șine, balustradele de sticlă sunt elemente de siguranță extrem de importante.  

   
Foarte mulți montează toate tipurile de sticlă (simple securizate, simple laminate) cu soluții care pun în pericol 
viața locatarilor. Atenție, toate balustradele de sticlă trebuie să fie cu sticle laminate și securizate, grosimea lor 
fiind variabilă, în funcție de tipul de prindere, înălțime și destinație a clădirii. 

 
Multitudinea de soluții dă posibilitatea alegerii variantei optime vizuale, dar tot timpul trebuie aleasă soluția 
sigură pentru utilizatori. 
  



 
Toate tipurile de uși din sticlă... 
 
Uși batante, simple, duble, încorporate sau soluții unice cu uși de dimensiuni foarte mari... 

 
Cu balamale ascunse, vizibile, în pardoseală, pe perete sau pe sticlă... 

 
...executăm toate tipurile de uși de sticlă, batante, glisante, cu toc, curbe, drepte, simple sau duble. 

  
  



 
Uși rotative și automate... 

 
Uși toative manuale, semiauatomate sau automate... 

 
 



Copertine și pardoseli din sticlă... 

 
Siguranța înainte de toate... sticlă stratificată, laminată și securizată, atât pentru copertine, cât și pentru 
pardoseli... 

 
  



Cabine de duș și compartimentări băi 

 
 
Placări sticlă colorată și oglinzi... 

 

  
  



Uşi din lemn –uşi celulare 
 

 
O gamă foarte vastă de uşi de interior vă aşteaptă la noi, cu o gamă foarte cuprinzătoare de feronerii aplicate 
pe uşi, pentru toate gusturile. Culorile, modelele variază, calitatea rămâne aceeaşi PRÜM din Germania 
livrează aceleaşi uşi calitative cu care v-am obişnuit. 
 
Uşi metalice şi antifoc și sisteme antipanică, amortizoare, feronerii uși 
 

 
 
O gamă cuprinzătoare uși de la Hörmann, Novoferm, Ninz, Padilla şi alţii pentru absolut toate proiectele. 
Și o gamă foarte vastă de feronerii, în special marca Dorma. 
 
  



Tâmplărie aluminiu şi PVC 
 

 
 
Prin utilizarea tâmplăriilor de calitate garanţăm eficienţă energetică ridicată a clădirilor, alături de estetica 
aparte. Utilizăm doar tâmplărie Schuco şi Alumil pentru aluminiu pentru a putea livra proiecte de calitate. 
 
Tâmplăria antifoc 
 

 
Tâmplăria rezistentă la foc oferită de noi este cu rezistență la foc de 30,60 sau 90 minute, cu tâmplărie de oțel 
Jansen și sticlă Contraflam, toate cu certificat românesc. Pentru spațiile care sunt necesar să fie rezitente la 
foc dar unde trebuie și lumină aceasta este soluția. 
 
Acestea sunt câteva din produsele noastre...o gamă variată de soluții unice de calitate, prin GLAW Group 


