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BALUSTRADE DIN STICLĂ 
CABINE DE DUȘ 
COMPARTIMENTARE CU STICLĂ 
PLACĂRI STICLĂ 
UŞI STICLĂ 
MARCHIZE / PARDOSELI 
PRELUCRĂRI STICLĂ 

Societatea Sami Prest  Serv dispune de utilaje de ultimă generatie care asigură o 
calitate la standarde înalte pentru prelucrările de tip găurire, decupare, prelucrare 
cant, fazetă.
Geamurile prelucrate pot avea grosimi între 3 și 30 mm. Se pot prelucra și geamuri 
laminate.
Calitatea si precizia executată de centrul de prelucrare numerică, este net superioară, 
abaterile în urma proceselor de prelucrare fiind minime. {maxim 0.02mm), datorită 
programării automate, prin importarea fișierelor de tip ACAD.

Produsele Sami Prest sunt în
conformitate cu standardele europene,
și de o calitate superioara

Asigurăm montaj și transport în toată ţara.

comenzi@samiprest.ro
Sami Prest , Bacău, str. Tineretului, nr.44

comenzi: 0758 044 767
vanzari:   0753 066 139



Delimitarea spaţiilor de lucru este mult mai atrăgătoare și dă 
senzaţia de mai puţină rigiditate atunci când se folosește sticla.
Avantajele compartimentărilor cu sticlă sunt: transparenţa, 
permiţând pătrunderea în încăpere a luminii naturale, siguranţa, 
deoarece sticla securizată respectă standardele în vigoare, de 
siguranţa și securitate.

Elemente verticale de design și protecţie prevăzute către partea 
liberă a rampei, având în același timp rol estetic și funcţional. 
Structuri simple sau complexe, ele se pot combina cu metal sau 
lemn realizând un ansamblu decorativ cu design modern. 
Treptele din sticlă, se încadrează în categoria scărilor de lux,
regasindu-se în sedii de firma, hoteluri sau săli de expoziţii. 
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Sticla utilizată 
pentru cabine / compartimentări în bai 

este sticlă securizată cu grosime intre 8 și 10mm. Sticla 
poate fi clară, colorată în masă, sablată integral / parţial sau cu 

model. Sticlei i se poate aplica un tratament anticalcar pentru 
o ușura întreţinerea acesteia. 
Ca și noutate, sticlă Saint Gobain Glass Timeless, o sticlă ușor 

de curăţat, efect anti-coroziune, ce oferă o transparenţă de 
lungă durată.

Tendinţa actuală o reprezintă placarea pereţilor cu sticlă colorată 
sau printată, aceasta înlocuind cu succes clasica faianţă.
Pe lângă atributele decorative,există și altele practice cum ar fi: 
ușurinţa montajului și curăţarea acesteia, datorită numărului redus 
de rosturi de îmbinare. 
Pot fi placate: băi, livinguri, zone de lucru din bucătarii cât și zone 
de trafic intens în interiorul spaţiilor comerciale și clădirilor de 
birouri (recepţii, holuri, baruri, etc.).
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