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KONTAKT OS! 

76 10 47 00

Vi hjælper gerne 
med råd og vejledning

info@glaspartner.dk

Anvendelse af glas giver mulighed for, at tilføre et byggeri, et rum, en butik og/eller et 
kontorlandskab et helt unikt look. Ligeledes kan det være med til, at skabe en let 
rumopdeling og muligheder for privacy. Glasløsninger tilfører et tidsløst og moderne 
look.

GLASPARTNER kan hjælpe med, at skabe de helt rigtige løsninger, igennem alle de 
muligheder vi tilbyder indenfor glas såsom: Interiørglas; glasvægge, glasdøre, bøjet 
glas, farvet glas, ornamentglas, glas til påklæbning af folie, sikkerhedsglas, glashylder, 
glasmontre, værnglas, llimet glas og meget andet. I tillæg hertil tilbyder vi også 
hærdet glas - lamineret glas - beslag og UV-limning.

Få inspiration
I denne inspirationsfolder viser vi dig et udvalg af nogle af vores glasløsninger. Vi 
håber, at du vil finde det inspirerende - og du er meget velkommen til at ringe til os og 
få en uddybende glassnak. Vi rådgiver gerne om konkrete glasløsninger. 

UANEDE LØSNINGER  
MED GLAS



VÆRNGLAS VED TRAPPE

Brusevægge og brusedøre i glas giver badeværelset et 
eksklusivt look samtidig med en god funktionalitet.

BRUSEDØRE

Indespændt hærdet lamineret glas ved trappe.

PORTAVANT 
SKYDEDØRE



SKÆNK/DISK I SPECIALGLAS



LYDISOLERENDE GLASVÆGGE OG -DØR

Glasvægge og glasdøre i klar glas med påsat privacy folie.Glasvægge og glasdøre giver en let og eksklusiv opdeling af et 
stort kontorlandskab. På denne glasløsning er der anvendt 
folie til rumopdeling.

GLASVÆGGE OG GLASDØRE



BØJET INTERIØRGLAS

Rundt rum på bibliotek skabt i glas. Montre på en disk og i en bar i UV-limet glas.

MONTRE I GLAS 



VINDUESBUNDSTYKKER

Vinduesbundstykker i glas - i klar eller farvet glas. Glasplade i farvet glas monteret ved håndklædekroge.

GLASPLADE 
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www.glaspartner.dk


