badinteriør
glas

badinteriør
glas
Vores store succes med løsninger til baderum, har
ført til en investering i en specialmaskine til fremstilling af brusedøre.
Vi leverer 8 mm. hærdet sikkerhedsglas i forskellige
typer med udskæringer og huller i henhold til kundens 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.
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brusevæg
med u-liste og stabiliseringsstang
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/ brusevæg
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.

/ fritstående
brusevæg
Stor brusevæg med u-liste og 2 stabiliseringsstænger 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
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Brusedør

/ enkel
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

/ hjørne
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 hængsler 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

/ dobbelt
Brusedør / 90 graders hjørneløsning, 2
gående døre. 8 mm. hærdet glas med polerede 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
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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 stabilisringsstang i sort, samt glastype efter eget valg.
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tilbehør
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U-profil Børstet

U-profil sort

Gaffel til stang vandret

Vægbeslag til stang

Brusebeslag ”Linz”

U-profil Krom
Gaffel til stang lodret

Punktbeslag til stang

Brusebeslag ”Linz” glas/glas

Knop brusedør ”Kiel”

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.

Knop brusedør ”Haag”

/ beslag

Grå float

Satimant

Klar float

Klar diamant

glastyper

/ typer
Disse typer glas fås med Easy
Clean behandling, hvilket betyder
at vanddråberne samles og
derved løber af glasset.
Dette sikrer færre afkalkninger
på glasset.

/ designglas
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Dekor Doubleface

Dekor Croco

Dekor Stripes

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.

interiør glas

/ spejle
Vores spejlserie spænder over 4 – 6 mm.
spejl med polerede kanter, 6 mm. lamineret 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.
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clarvista

VERDENS
CLARVISTA PÅ STARPHIRE HVIDT GLAS
FØRSTE
ANTIKALK GLAS
Høje krav til brusekabiner
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udsættes for varme, fugt og rengøringsmidler i et badeværelse, kan der dermed
bevarer glasset dets skønhed og klarhed i
let opstå korrosion. Dermed mister normalt
mange år fremover.

Clarvista glas med beskyttelseskjold

På Clarvista er overfladen forseglet med en speciel
coatning, der er smeltet sammen med glasset. Denne
beskyttelse giver glasoverfladen Unik
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Alle hærdede glas leveres
enten overfladestemplet
eller kantstemplet
i henhold til EN 12150
og er CE certificeret.
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/ 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

