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Firma DAN DAV działa na rynku od 30 lat. Domeną firmy są witryny 

aluminiowo-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. 

TTen element architektury ma szerokie zastosowanie zarówno w obiektach 

handlowych, użyteczności publicznej jak i budownictwa mieszkaniowego. 

W produkcji balustrad bazuje się na projekcie klienta lub opracowuje 

indywidualnie z wykorzystaniem szerokiego doświadczenia inżynierów firmy. 

Balustrady szklane samonośne, typ Lorica V

tto własny, autorski system balustradowy, za pomocą którego można wykonywać balustrady 

poziome (np. na balkonach, tarasach, podestach) oraz pochyłe (np. na klatkach schodowych, 

podjazdach itp.). W skład systemu wchodzą elementy niezbędne do montażu balustrad na różnego 

rodzaju powierzchniach i podłożach. System Lorica-V może być stosowany w bardzo różnorodnym 

otoczeniu, gdyż jego częścią są poręcze wykonane z elementów odpornych na korozję, stopu 

aluminium lub eleganckiego drewna bukowego lub dębowego. Jakość elementów stosowanych

ww balustradzie Lorica-V, solidność jej mocowania, pozwalają na montowanie jej na powierzchniach 

ogólnodostępnych dla tłumu, np. w salach koncertowych, halach sportowych (także przy 

trybunach) czy na dojściach do peronów dworców kolejowych. Każdy projekt jest poparty 

obliczeniami konstrukcyjnymi, które gwarantują spełnienie przepisów, norm i wymogów 

obowiązujących w budownictwie a później bezpieczne użytkowanie dla klientów.  

Szeroka wiedza inżynierów oraz rozbudowana 
baza maszynowa 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 w dowolne kształty przestrzenne
   wycinane laserowo. 

• stolarkę aluminiowo-szklaną również PPOŻ,
  bazującą na systemach Aluprof  

• lustra wielkogabarytowe zwykle wykonane
  z tafli o gr. 6mm montowane na ścianach
  sklepów oraz jako obudowy słupów.
  Największe tafle miały wymiar  4000/2400

• Ścianki stal• Ścianki stalowo-szklane. Przeszklenia
  wykonane z kątowników stalowych
  lakierowanych wypełnionych szkłem. Szkło
  stosowane w tego typu przeszkleniach często
  jest nietypowe: ornamentowe barwione
  lub mlecze

• Systemy aluminiowo-szklane z drzwiami
  szkla  szklanymi bazujące na autorskim profil
  aluminiowym GLASS-WALL posiadającym
  Aprobatę Techniczną umożliwiają produkcję
  i montaż tafli szklanej do wysokości 5000  

• Obudowy wind, ścian, portali szkłem
  mocowanym punktów, elementami płyt
  kompozytowych,  blachą nierdzewną lub
  lakie  lakierowaną 

• Odboje, protekcje techniczne i inne elementy
  ślusarki i konstrukcji 

Lider konstrukcji szklanych
i stalowych w Europie


