
STEKLENA 
VRATA



V Šiško steklarstvu izdelujemo 

steklena vratna krila, ki se popolnoma 

prilegajo tako lesenim kot kovinskim 

podbojem. Za atraktivni videz vrat 

poleg klasičnih stekel uporabljamo 

matirana, barvna in taljena, stekla s 

tekstilnimi vložki ali peskanimi motivi.

VRATA NA 
PODBOJIH

Kovinski podboj DORMA AT 44

Vrata s tekstilom

Spona DORMA Junior Office
v mat izvedbi

Ključavnica DORMA Studio Rondo
s kljuko v mat izvedbi



Pri drsnih vratih lahko uporabljamo 

različna vodila. Na sliki je drsni 

sistem AGILE 50, ki ga odlikujejo 

minimalističen izgled, enostavna 

montaža in odlična kvaliteta.

DRSNA 
VRATA

Pri drsnih vratih lahko izbirate med različnimi vrstami stekel in ročajev. Transparentna stena z drsnimi vrati

AGILE 50 za težo kril do 50 kg



Enostavna kljuka

Avtomatska spona MINUSCO

Spona DORMA Junior Office Classic

Spona DORMA Studio Rondo

Spona DORMA ARCOS Studio

Ključavnica DORMA ARCOS Studio

Ključavnica DORMA Studio Rondo

Ključavnica DORMA Studio Classic

Ključavnica DORMA MEDIO

Nihajna vrata s stensko avtomatsko 

spono se samodejno zapirajo ali 

ostanejo odprta na 90°. Vrata lahko 

vgradimo tudi neposredno v zid brez 

podboja.

Nihajna vrata z jedkanim steklom in gravuro

NIHAJNA 
VRATA IN 
OKOVJE 
ZA VRATA 
NA 
PODBOJIH



Za popolnoma unikatna vrata vam 

nudimo taljeno oz. fuzijsko steklo. 

Če želite v vašem domu ali pisarni 

pričarati mehke linije, lahko izbirate 

med vrati s posebnimi vložki med 

stekli, kot so tekstil, papir, ….

PRIMERI 
STEKEL

Primeri taljenega stekla

Enostavna kljuka na taljenem steklu

Dvoslojno kaljeno steklo s tekstilnimi vložkiUnikatno taljeno steklo



V Šiško steklarstvu izdelujemo 

barvna steklena vrata iz kaljenega 

lepljenega stekla. Z mešanjem 

barvnih folij med stekloma lahko 

dosežemo več kot 50 različnih 

barvnih odtenkov transparentnega 

in opalnega stekla.

BARVNA 
VRATA

Z vmesno folijo izdelamo steklena 
vrata v vaših najljubših barvnih 
odtenkih.

Kaljeno lepljeno steklo z vmesno 
modro folijo

Kaljeno lepljeno steklo z vmesno rumeno folijoTransparentno steklo z modro folijo
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Naziv	 Šiško steklarstvo d.o.o.
Naslov	 Podbevškova ulica 3, 8000 Novo mesto
Telefon	 +386 (0)7 337 65 30
Telefaks	 +386 (0)7 334 10 97
E-poštni	naslov	 info@sisko.si
Spletni	naslov	 www.sisko.si


