PRISEXEMPEL
GLAS TILL DUSCH & BADRUM

INLEDNING
För att göra det enkelt för våra kunder har vi delat in priserna på duschglas enligt följande system:
-

PROFIL (Gångjärn)
BASIC
STANDARD
PREMIUM
EXCELLENCE

PROFIL
Gångjärn; helgående aluminium.
Glasas med 6mm Härdat glas och kräver inga urtag i glas för gångjärnet.
Exempel på profilgångjärn Aqua Classic.

OLIKA PRISKLASSER:
BASIC
Lågt pris.
STANDARD
Glasmästarens val.
PREMIUM
När designen är minst lika viktig.
EXCELLENCE
Det bästa.

Allt som andra har och mycket mer...
Daneby Glas AB tillverkar, säljer i butik, mäter på plats hos kunder, monterar och ger
goda råda på standardglas och specialmåttade glas till alla duschar och badrum.
Ännu har vi inte stött på något vi inte klarar av.
Vi har hundratals beslag som passar allt ifrån den enklaste duschväggen till avancerade
lösningar med sneda vinklar och höga krav.
Är tiden knapp? Vi har ett visst utbud av glas som kan levereras inom en vecka.
Generellt är leveranstiden annars ca 2-4 veckor för specialmåttade glas med beslag.
Våra kunder är både återkommande byggkunder och privatpersoner.
Hos oss är såklart alla välkomna!

PRISEXEMPEL
Det finns så många varianter och typer av inglasningar att vi omöjligt kan presentera en
komplett prislista på allt vi kan erbjuda.
På nästa sida finner ni prisexempel på några vanliga och ovanliga varianter av duschoch badrumsinglasningar.

Exempelpris för glasstorlek: 800 x 2000 mm
Beslag i blankt utseende.
Inklusive stabiliseringsstag, glas-vägg.

Med fasta fästen:

Med lister:

Fasta fästen
Basic: 6mm Härdat glas, Fästen FF32
Standard: 8mm Härdat glas, Fästen FF02
Premium: 10mm Härdat glas, Fästen FF14
Excellence: 12mm Härdat glas, Fästen FF60
För bilder på beslag:
http://blogg.danebyglas.se/?p=184
Lister
Basic: 6mm Härdat glas - U-profil Naturanodiserad 19x13mm
Standard: 8mm Härdat glas – U-profil Blankpolerad aluminium 19x13mm
Premium: 10mm Härdat glas – U-profil 15x15mm Blankförkromad
Excellence: 12mm Härdat glas – U-profil 15x15mm Blankförkromad

Inglasningstyp 101
Enkeldörr
Nisch/Ut från vägg

Exempelpris för glasstorlek:
800 x 2000 mm
Beslag i blankt utseende.
Inklusive Knopp.
Med punktgångjärn:

Med profilgångjärn:

Punktgångjärn
Basic ger glipa mot vägg ca 7 mm, kan tätas med PVC-list.
Standard-Excellence glipa mot vägg ca 1-3 mm, fritt justerbart nolläge.
Basic:

Standard:

Premium:

Excellence:

DESIGN
Med våra många beslagsserier kan man kombinera olika ytbehandlingar, glastyper och
infästningsmöjligheter för att skapa en unik inglasning till ert badrum.
Din helt egen design!

Inglasningstyp 202
8mm Härdat gråtonat klarglas
Beslag i guldfinish
Gångjärn Cathedral med krominlägg
Fasta aluminiumprofiler
Dörr 750 mm
Litet sidoglas 250mm,
Stort sidoglas 900 mm

VIKDÖRRAR
Inglasningstyp 215

Vikdörrsystem Wellnes Premium
Inglasningstyp 107
Bredd: 800 mm
Höjd: 2000 mm
8mm Härdat vanligt klarglas
Inklusive knopp och lister
MATERIAL, PRIS: 13.725 kr
Exempel på andra vikdörrssystem:

SKJUTDÖRRAR

Vikdörrsystem BX-1500
Skjutdörr, vägg till vägg, nisch
Bredd: 1200 mm
Höjd: 2000 mm
8mm Härdat vanligt klarglas
Inklusive knopp och lister
MATERIAL, PRIS: 14.750 kr

Exempel på andra Skjutdörrssystem:

Exempel från andra unika produktserier:

VI HJÄLPER ER
Vi har stor erfarenhet av tillverkning och montage av inglasningar till badrum och
duschar, både lätta och svåra.
Kontakta oss så hjälper vi Er!
DANEBY GLAS AB
www.danebyglas.se
info@danebyglas.se
08-758 09 42
BUTIK: Enebybergsvägen 23, Danderyd

