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Vores store succes med løsninger til baderum, har 
ført til en investering i en specialmaskine til fremstil-
ling af brusedøre.

Vi leverer 8 mm. hærdet sikkerhedsglas i forskellige 
typer med udskæringer og huller i henhold til kun-
dens ønsker, inklusive justerbare brusehængsler og 
knop efter ønske. 
Hver dør er individuel, og her betaler du ikke ekstra 
for specialmål.

Vi leverer i klart glas, gråt glas, ekstra klart diamant 
glas, satineret glas, det specielle ekstraklare jernfrie 
antikalk ”Clarvista glas” samt vort nye designglas.

På de næste sider finder du løsninger og inspiration 
til badeværelset.

badinteriør 
glas
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bruseVæg 
med u-liste og stabiliseringsstang
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brusevæg med u-liste og stabiliseringsstang 
til væg, 8 mm. hærdet glas med polerede 
kanter. (Fast pris ved max. størrelse på 
1,9 m2 glas) inkl. u-liste af 3000 mm. og 
stabiliseringsstang glas/væg, begge i blank. 
Se pris i prisliste.        

stor brusevæg med u-liste og 2 stabilise-
ringsstænger til væg, 8 mm. hærdet glas 
med polerede kanter. (Fast pris ved max. 
størrelse på 3,60 m2 glas) inkl. u-liste af 
3000 mm. og 2 stabiliseringsstænger 
glas/væg, begge i blank. Se pris i prisliste

/ bruseVæg  

/ Fritstående
   bruseVæg
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brusedør

brusedør / 90 graders hjørneløsning, 2 
gående døre. 8 mm. hærdet glas med pol-
erede kanter. (Fast pris ved max. størrelse 
på 1,9 m2 pr. glas) klar glasdør 2 stk. inkl. 
udskæringer og hul til knop, inkl. justerbare 
hængsler og knop. Se pris i prisliste

/ enkel 

/ dobbelt 

8 mm. hærdet glas med polerede kanter. 
(Fast pris ved max. størrelse på 1,9 m2 glas), 
klar glasdør inkl. udskæringer og hul til knop 
inkl. justerbare blanke hængsler og knop. 
Se pris i prisliste

8 mm satineret glasdør inkl. udskæringer 
og hul til knop. inkl. justerbare blanke 
hængsler og knop. Se pris i prisliste
                                                                   

brusedør / 90 graders hjørneløsning, fast 
sideparti med u-liste og stabiliseringsstang 
glas/væg. 8 mm. hærdet glas med polerede 
kanter. (Fast pris ved max. størrelse på 
1,9 m2 glas), klar glasdør inkl. udskæringer 
og hul til knop inkl. justerbare blanke hængs-
ler og knop samt sideglas. (Fast pris ved max. 
størrelse på 1,9 m2 glas) inkl. u-liste af 3000 
mm. og stabiliseringsstang glas/væg. 
Se pris i prisliste

/ Hjørne 
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/ enkel 

/ dobbelt 
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bruseVæg
med sort u-liste og stabiliseringsstang

/ bruseVæg 
med vores blackserie rammer man glasset 
ind med en sort u-liste, derved skaber man 
det moderne new Yorker look. glasvæggen 
leveres komplet inkl. u-liste og stabilisrings-
stang i sort, samt glastype efter eget valg.
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/ beslag
For at sikre, at vi leverer beslag af den 
bedste kvalitet, har vi gennem mange 
år udviklet på vores sortiment og typer 
af beslag. det gør, at vi til stadighed 
leverer løsninger med beslag i en kvalitet, 
vi kan stå inde for. alle beslag fås i krom, 
børstet og sort.

tilbeHør 
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disse typer glas fås med easy 
Clean behandling, hvilket betyder 
at vanddråberne samles og 
derved løber af glasset. 
dette sikrer færre afkalkninger 
på glasset.

/ tYPer

/ designglas

glastYPer

med vores designglasserie får du et unikt udtryk på den valgte bruseløsning. alle vores 
designglas føres i 8 mm. og kan hærdes. glasset kan desuden anvendes til mange andre 
formål som hylder, skydedøre mm.
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/ tYPer

/ sPejle
Vores spejlserie spænder over  4 – 6 mm. 
spejl med polerede kanter, 6 mm. lamine-
ret sikkerhedsspejl med polerede kanter, 
spejl med facetslibning fra 10 til 45 mm. 
dertil har vi et bredt program af ophæng. 
Vi kan levere spejle i alle udformninger, 
det er kun fantasien som sætter grænser.

interiør glas
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Verdens 
Første
antikalk glas

ClarVista

IKKE ALT GLAS ER SÅ 
GLAT SOM CLARVISTA

OPDAG DEN ÆGTE SKØNHED  
I CLARVISTA GLAS

Sammenlignende test med Clarvista glas
Vi ville have helt klar besked og udsatte Clarvista glas 
for en fremskyndet varme- og fugtighedstest med 
stærkere belastninger, som en brusekabine kan blive 
udsat for. Vi testede vores produkt i sammenligning 
med normalt glas uden coatning og det førende  
brusekabineglas fra en konkurrent.

Efter kun 175 timer havde det hærdede glas uden 
coatning tegn på korrosion, og da testen var slut, var 
det stærkt angrebet.

Det hærdede Clarvista glas så derimod ud som nyt. 
Clarvista har rent faktisk bestået test på over 1.000 
timers kraftig belastning med kemiske påvirkninger, 
stærk varme og fugtighed i korrosive omgivelser med 
tilfredsstillende resultater. Og Clarvista-glas beholder 
sin ægte skønhed.

Når du vælger Clarvista glas, vælger du længerevaren-
de glæde, skønhed og værdifasthed.

Klare fordele med Clarvista glas
• unikt beskyttelsesskjold mod korrosion

•  længere glæde ved flot udseende

•  let at rengøre

•  fås i 6, 8, 10 og 12 mm på Floatglas og  
Starphire hvidt glas

•  værdifast

•  hygiejnisk

Høje krav til brusekabiner
Med det blotte øje kan det ikke ses, men i mikroskopisk 
målestok er glas et overraskende porøst materiale.  
Når det løbende udsættes for varme, fugt og rengø-
ringsmidler i et badeværelse, kan der dermed let opstå 
korrosion. Derved mister normalt glas hurtigt sit flotte 
udseende og kommer til at se „tåget“ ud, overfladen 
bliver ru. Med tiden kan rengøringsmidler ikke længere 
modvirke denne korrosion. Så er normalt glas perma-
nent beskadiget.

Clarvista glas med beskyttelseskjold
På Clarvista er overfladen forseglet med en speciel 
coatning, der er smeltet sammen med glasset. Denne 
beskyttelse giver glasoverfladen en høj grad af glathed 
og sørger i alle brusekabiner med Clarvista-glas for en 
særlig høj modstandsdygtighed overfor påvirkninger 
udefra. Ved regelmæssig pleje virker glasset i lang tid, 
som var det nyt – hele livet.

Testresultat

Overfladen på  
Clarvista glas

Overfladen på glas  
fra en førende glas- 
konkurrent

Ubehandlet klart glas

Bemærk: Haze er en videnskabelig målestok for glassets gennemsigtighed.  
Jo mindre Haze-værdien er, jo klarere fremstår glasset.

Clarvista glas

Haze after testing: < 1%

Hærdet, klart bruse-
badsglas uden coatning

Haze after testing: < 77%

Hærdet, klart bruse-
badsglas fra den førende 
konkurrent 
Haze after testing: < 12%

CLARVISTA PÅ STARPHIRE HVIDT GLAS KONKURRENTER

Overfladen på 
Claravista glas

Overfladen på alm. 
glas med antikalk

ubehandlet klart glas

•  unik beskyttelsesskjold mod korrosion

•  længere holdbarhed 

•  let at rengøre

•  Fås i 8 mm starphire ekstra klart glas

•  Hygiejnisk

selv glas af høj kvalitet kan blive slidt, efter 
år med varme og fugt i et brusebad. beskyt 
din investering ved at bruge Clarvista glas. 
det giver den højeste klarhed og holdbar-
hed. 
med det 
blotte øje 
kan det 
ikke ses, 
men i 
mikroskopisk målestok er glas et overras- 
kende porøst materiale. når det løbende 
udsættes for varme, fugt og rengørings- 
midler  i et badeværelse, kan der dermed 
let opstå korrosion. dermed mister normalt 

glas hurtigt sit flotte udseende og kommer 
til at se ”tåget” ud, overfladen bliver ru. Med 
tiden kan rengøringsmidler ikke længere 
modvirke denne korrosion.
På Clarvista er overfladen forseglet med 

en speciel 
coating, der 
er smeltet 
sammen 
med glasset. 

Denne beskyttelse giver glasoverfladen en 
særlig høj modstandsdygtighed overfor 
påvirkninger udefra. Ved regelmæssig pleje 
bevarer glasset dets skønhed og klarhed i 
mange år fremover.

Fordele 
Ved ClarVista 
glas

Til forskel fra sprøjtede efterbehandlinger af glas, bliver 
Clarvista Glasscoating smeltet sammen med glasset under 

fremstillingen, og forsegler glasoverfladen med en 
levetidsbeskyttelsesbarriere. 
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alle hærdede glas leveres 
enten overfladestemplet 

eller kantstemplet 
i henhold til en 12150 
og er CE certificeret.



/ SlagelSe
Nordvej 10
4200 SlagelSe
Tlf. 58 58 15 00
iNfo@glaScom.dk

/ købeNhavN
STamholmeN 53
2650 hvidovre
Tlf. 58 58 15 00
iNfo@glaScom.dk

/ aarhuS
ulvehøjvej 3
8670 låSby
Tlf. 58 58 15 00
iNfo@glaScom.dk 

/ odeNSe        
haNS egedeS vej 29        
5210 odeNSe Nv
Tlf: 66 16 50 70
iNfo@fyNboglaS.dk


