DELIKAT

Glasløsninger til restauranter

SMAGFULDE OPLEVELSER
Dine gæsters oplevelse påvirkes af alle sanser. Duften og smagen af
de retter I serverer skal gemmes som gode oplevelser i gæstens erindring. Det samme skal den visuelle oplevelse - både af maden smukt
anrettet på tallerkenen og af de smagfulde omgivelser, der fuldender
oplevelsen.
Med de rette glasløsninger til indretning af din restaurant, kan du
designe præcis den stemning, I vil være kendt for. Alt er muligt - fra
det bløde og omfavnende udtryk, der skabes af glas med tekstil, til
den kunstneriske eller farverige indretning, der lægges mærke til og
huskes. Og uanset udtrykket er de rengøringsvenlige og slidstærke
glasløsninger en fordel og en kvalitet i sig selv.

Brug designet glas i
restauranter til
› Skillevægge
› Rumdelere
› Afskærmning
› Trapper
› Døre
› Lounge
› Køkken

STEMNING OG KVALITET MED GLAS
TEX GLASS® er tekstil indarbejdet mellem to lag glas. Tekstilernes
indbydende design kombineret med glassets styrke gør TEX GLASS® til
et unikt valg, når du skal skabe rum der byder gæsten velkommen.
PRIVA-LITE® er glas der indeholder krystaller, der ensretter sig når der
tilføres strøm. Med en imponerende effekt kan du ændre det åbne rum
og skabe en privat og intim stemning for dine gæster.
PICTUREit® er glas med slidstærkt farveprint. Det farverige print gør
det muligt at dekorere sine glaspartier med alt fra billeder til grafik
og tekst. Vælg selv dine motiver og brug PICTUREit® til kunstnerisk
udsmykning af rummet.
STADIP COLOR® er lamineret glas med et mellemlag af farvet folie. Giv
dine glasflader farver og vælg en farvepalette der sætter en stemning
og skaber en oplevelse.

ALLE VORES PRODUKTER ER CE-MÆRKEDE

En glad smiley med
glasløsninger
Siden 2001 har fire smiley’er vist, hvor
gode forretninger og restauranter er til
at følge Fødevarestyelsens regler for
blandt andet hygiejne.
Hårde overflader er ideelle til lokaler
med høje krav til renhold, og ved valg
af en designet glasløsning får du en
smuk og stilfuld indretning, der er let
at holde ren.

