


Styl loft podkreśla indywidualizm właściciela. Dlatego 
nasze konstrukcje wykonujemy na zamówienie  
z najwyższą dbałością o szczegóły. Do każdego 
zlecenia przygotowujemy unikalny projekt i do końca 
procesu prowadzimy go kompleksowo, czuwając 
nad jakością wykonania. Wykorzystujemy stal 
zimnowalcowaną, bez zendry hutniczej, spawamy 
metodą TIG. Stosujemy lakierowanie proszkowe,  
z możliwością wyboru koloru z palety RAL i faktury 
lakieru (gładka-mat lub struktura). Oferujemy montaż 
na terenie Warszawy. Jesteśmy otwarci na współpracę  
z projektantami wnętrz.

Zapraszamy  
do Argon-Technika!

oferty 696218764
biuro 664478613
produkcja 662285587
biuro@argon-technika.pl



Dysponujemy profesjonalnym warsztatem, 
a dewizą naszej firmy są dbałość o detale, 

precyzja wykonania i wysoka jakość.  
Doceniło je już wielu klientów. 



Tradycja i nowoczesność: połączenie stali, drewna, szkła  

i kamienia naturalnego pasuje zarówno do współczesnych 

aranżacji jak i do wnętrz klasycznej willi w Aninie.

Tradycja i nowoczesność



Dla pracujących w domu niesłychanie 

ważne jest, by mieć swój azyl. Tam możemy 

oderwać się od rodzinnego gwaru i skupić  

na kreatywnych wyzwaniach. Zamykamy 

drzwi i znajdujemy się we własnym biurze, aby  

po chwili znów bawić się z dziećmi!

Domowy azyl



Gabinet może mieć różną formę, a metraż wcale nie 

musi nas ograniczać. Wydzielona przestrzeń spełnia 

swoje zadanie. Wyróżnia ją nieograniczone światło, 

a przesuwne drzwi z narożnym przeszkleniem 

to kreatywne podejście do tematu aranżacji  

we wnętrzach.

Gabinet może mieć różną formę



Biały kolor dodaje lekkości konstrukcji, jasne 

wnętrza dwóch sal konferencyjnych sprawiają, 

że biuro na Żoliborzu stało się klimatyczne. 

Całości dopełniają dwuskrzydłowe, przesuwne 

drzwi. Aż chce się pracować!

Biały kolor  
dodaje lekkości



Przeszklenie przy wyspie kuchennej we wnętrzu  

na Woli nie zamyka optycznie przestrzeni, lecz 

subtelnie oddziela tę strefę od reszty mieszkania.

Przeszklenie 
wyspy kuchennej



Ta łazienka szybko stała się ulubionym miejscem domowników 

apartamentu na Pradze. Wysmakowane, klasyczne, ciepłe 

wnętrze zachęca do długich, relaksujących kąpieli, a mleczna 

szyba zapewnia dyskrecję oraz łagodne rozproszenie światła 

wewnątrz.

Wysmakowane, klasyczne wnętrze



Pokój muzyczny, kiedy zajdzie potrzeba, 

może być także pracownią. Szklane drzwi 

w ciemnym obramowaniu dodają jasnemu 

wnętrzu w Józefosławiu nowoczesnego 

wyglądu i atrakcyjności.

Pokój muzyczny,  
może być pracownią.



Regał może stać się też ozdobą wnętrza 
Regał jest nie tylko praktycznym meblem, może stać się też 

ozdobą wnętrza. Tak się stało w przypadku domu w Wilanowie. 

Szklane półki w połączeniu ze stalą to strzał w dziesiątkę. 

Aż szkoda je zakrywać. Wrażenie robi także, utrzymane w 

podobnym industrialnym stylu, oświetlenie nad wyspą kuchenną 

z kwietnikiem.



Małe mieszkanie to nie problem
Małe mieszkanie to nie problem,  to wyzwanie. A my je lubimy! Dzięki 

przeszkleniu udało się wygospodarować dodatkowe pomieszczenie, 

nie zamykając optycznie niewielkiej przestrzeni. Ten intymny kącik 

całkowicie odmienił charakter wnętrza na Ursynowie.



W sypialni spędzamy dużo czasu. Ważne, by 

zapewniała nam komfortowy wypoczynek. Szklana 

ściana i przesuwne drzwi to doskonałe rozwiązanie, 

które sprawia, że wnętrze na Bemowie nabrało 

lekkości i stało się bardziej klimatyczne. 

Komfortowy  
wypoczynek w sypialni



Szkło mleczne to idealne rozwiązanie do łazienkowych drzwi. 

Właśnie takie wybrali właściciele stylowego, nowoczesnego 

apartamentu w starej kamienicy na Pradze. Charakteru sypialni 

nadają dwuskrzydłowe drzwi – jedno, rzadziej używane, jest 

blokowane ryglem.

Szkło mleczne to idealne rozwiązanie



Jak oddzielić strefę dzienną od sypialni? Drzwi z mlecznego szkła  

o klasycznym kształcie nadają się do tego doskonale, co udowodniliśmy 

we wnętrzu na Mokotowie.

Jak oddzielić strefę dzienną od sypialni?



Precyzja to nasza specjalność. Nawet jeśli wymaga czasu - efekt 

jest zachwycający. Jak w przypadku tej misternie podzielonej 

konstrukcji. Podobna sprawdzi się zarówno w lofcie jak  

i w każdym innym wnętrzu. Zawsze będzie jego ozdobą.

Precyzja to nasza specjalność



Marzysz o wyjątkowym pomieszczeniu, a w sklepach nie ma tego, czego 

szukasz? Wykorzystujemy przy naszych projektach szkło w paski - flutes. Mamy 

też w ofercie wiele innych opcji szkła ornamentowego.

Marzysz o wyjątkowym wnętrzu



Perfekcyjnie zorganizowana garderoba to marzenie 

każdej kobiety, ale docenią ją również panowie.  

W tej wszystko jest pod ręką, dwuskrzydłowe drzwi 

zamykają się na magnes, a nasze stylowe ubrania stają 

się… elementem dekoracji.

Perfekcyjnie  
zorganizowana garderoba



Antresola to nie tylko praktyczna, dodatkowa przestrzeń. 

Zmienia całe wnętrze. Ta w domu jednorodzinnym, dzięki 

swej ażurowej konstrukcji, nadała pomieszczeniu lekkości. 

Jest jasne i przyjazne użytkownikowi.

Antresola to dodatkowa przestrzeń



W tych przesuwnych drzwiach jak na dłoni widać inspirację 

Krajem Kwitnącej Wiśni. Gęsty podział i misterność wykonania 

przyciągają wzrok.

Inspiracja Krajem Kwitnącej Wiśni



W trakcie przyrządzania posiłków można być w kontakcie  

z domownikami, a przy tym ukryć powstający bałagan. Odrobinę 

intymności w kuchni na Mokotowie zapewnia połączenie w jednej 

konstrukcji szkła w prążki i przezroczystego. 

Odrobinę intymności w kuchni 



Klasyczny wiatrołap: minimalistyczny podział, drzwi 

domykanie na magnes i smukły, pionowy pochwyt.  

To zwracające uwagę atuty nowoczesnego wnętrza.

Minimalistyczny podział



Zawsze warto zrobić dobre pierwsze wrażenie! Jeśli 

wchodząc do wnętrza jako pierwsze zobaczymy 

stylowe połączenie szkła, stali i postarzanego drewna, 

mamy to pewne jak w banku. Tak urządzony jasny 

i przestrzenny wiatrołap sprawia, że już od progu 

czujemy ciepłą atmosferę. To rozwiązanie, to nie 

tylko walory estetyczne, ale również funkcjonalne. 

Dodatkowe wypełnienie dolnych okien blachą podnosi 

wartość użytkową konstrukcji.

Dobre pierwsze wrażenie! 




