FORVENTNING
Glasløsninger til hoteller

OPLEVELSEN AF LUKSUS
På hotelværelset er tiden gæstens egen - det er tid til forkælelse,
afslapning og nydelse. Det er her man lader op og mærker livet. Den
stemning man bliver mødt af, når man træder ind på værelset, skal
ikke blot være en æstetisk oplevelse af smukke omgivelser. Det skal
også være en følelse af, at der er plads til individuelle behov og luksus.
Med valg af designet interiør-glas i indretning af hotelværelser og
bad kan du skabe udsøgte rum, hvor både farver og funktionalitet er
afstemt og tilpasset gæsten. Dugfri spejle med indbygget lys, bruseløsninger med trendy glas og garderobeskabe af glas med indbygget
tekstil skaber en stemning ud over det sædvanlige.

DESIGNET GLAS TIL INDRETNING
Med valg af designet glas til indretning af hoteller får du en rengøringsvenlig løsning, enkel montage og smukt design på én gang.
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

Brug designet glas på
hoteller til
› Skillevægge mellem værelse og bad
› Rumdelere
› Brusekabiner
› Garderobe
› Spejle
› Døre og skydedøre
› Hylder
› Receptionsdiske
› Foyerer

UNICA
by GLASSOLUTIONS
UNICA er en serie af designede glasløsninger til private og erhverv. Sortimentet
indeholder bl.a. bruseløsninger, spejle,
vægbeklædning, afskærmninger og glasdøre, som produceres efter individuelle
mål, ønsker og behov.

