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Firma DAN DAV działa na rynku od 30 lat. Domeną firmy są witryny alumi-
niowo-szklane oraz żaluzje kraty rolowane produkowane głównie dla sieci 
centrów handlowych i najemców lokali handlowych. Ciągły rozwój firmy 
i zróżnicowanie asortymentu sprawiło, że obecnie firma działa na wielu 
różnych polach. Pozostając w kręgu wyrobów z aluminium, szkła i stali 
poszerzyła swój portfel produktów i usług m.in. o balustrady. 

Ten element architektury ma szerokie zastosowanie zarówno w obiektach 
handlowych, użyteczności publicznej jak i budownictwa mieszkaniowego. 
Bazując na projekcie klienta i założeniach technicznych wypracowanych 
w firmie, łatwo można stworzyć niepowtarzalny produkt. Balustrady 
bowiem mogą różnić się wieloma detalami. Rodzajem pochwytu np. 
nierdzewnym lub drewnianym, w różnych kształtach i odcieniach. Tafle 
szkła zastosowane w balustradach mogą być przeźroczyste, barwione, 
albo mleczne. Profil balustradowy i szkło mogą też być też gięte z zacho-
waniem promienia gięcia również na pochwycie.

Balustrady szklane samonośne, typ Lorica V to własny, autorski system 
balustradowy, za pomocą którego można wykonywać balustrady poziome 
(np. na balkonach, tarasach, podestach) oraz pochyłe (np. na klatkach 
schodowych, podjazdach itp.). Każdy realizowany projekt poparty jest 
obliczeniami konstrukcyjnymi, które gwarantują spełnienie przepisów, 
norm i wymogów obowiązujących w budownictwie a później bezpieczne 
użytkowanie dla klientów. 

Profil Lorica jest zbudowany z elementów odpornych na korozję, stopu 
aluminium, dzięki temu jest stabilny i wytrzymały. Posiada uniwersalne 
mocowanie górne lub boczne i może być stosowany na różnych po-
wierzchniach. Budowa profilu umożliwia konstruowanie balustrad w pełni 
przeziernych bez konieczności stosowania słupów i pochwytu. 

Szeroka wiedza inżynierów oraz rozbudowana baza maszynowa i  logi-
styczna pozwala nie tylko wykonywać balustrady szklane ale również 
wiele innych produktów pokrewnych:

•	 Balustrady stalowe, nierdzewne wykonane z rur i prętów giętych lub 
wypełnione blachą wycinaną laserowo. 

•	 Stolarkę aluminiowo-szklaną również PPOŻ, bazującą na systemach 
Aluprof. 

•	 Lustra wielkogabarytowe nawet 2400/4000 montowane na ścianach.

•	 Przeszklenia wykonane z  kątowników stalowych lakierowanych wy-
pełnionych szkłem. 

•	 Systemy aluminiowo-szklane z  drzwiami szklanymi bazujące na au-
torskim profil aluminiowym GLASS-WALL posiadającym Aprobatę 
Techniczną umożliwiają zastosowanie tafli szklanej do wysokości 5000. 

•	 Obudowy wind, ścian, portali szkłem, elementami płyt kompozyto-
wych, blachą. 

•	 Odboje, protekcje techniczne i inne elementy ślusarki i konstrukcji.

Firma oferuje pomoc techniczną w pracach projektowych. Indywidualnie 
traktując każdego klienta dociera ze swoimi produktami i usługami we 
wszystkie rejony kraju oraz Europy.

Balustrada stalowa – blacha wycinana laserowo

Balustrady szklane samonośne z pochwytem nierdzewnym, CH Plac Unii Warszawa Balustrady stalowe, przegrody balkonowe 

Balustrada szklana słupkowa z pochwytem drewnianym, Plaza Suwałki 

Balustrada szklana gięta z pochwytem drewnianym, CH Bonarka Kraków


