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DEDIKATION
I mange år har interiør været en af hjørnestenene i vores 
forretning. Vi ser det derfor som en helt naturlig udvikling, 
at vores interiørløsninger nu har et 100% dedikeret team. Et 
team bestående af glaseksperter med erfaring indenfor 
projekter og komplekse specialløsninger. Fra store projekter 
til de mindre; kontorer, hoteller, beboelsesejendomme, syge-
huse etc.

Vores mission er at skabe individuelle glasløsninger, der 
bringer lys og velvære. Vi har mange års erfaring i glas-
branchen, og med vores kompetencer kan vi hjælpe med de 
rette interiørløsninger og projektpriser.

Denne brochure har til hensigt at præsentere en del af det vi 
kan, og fremvise nogle af de projekter, som vi er stolte af at 
have leveret.

Vi ser frem til at høre om dit næste interiørprojekt!



Dine udfordringer er vores muligheder

Vores udgangspunkt for at løse netop din udfordring bunder i mange års erfa-
ring inden for glasbranchen. Dette styrkes yderligere af vores bagland i form 
af det verdensomspændende selskab, Saint-Gobain, som vi er en del af. Saint-
Gobain er en af verdens 100 mest innovative virksomheder og har eksisteret i 
over 350 år. 

For dig betyder det, at vi altid benytter de nyeste teknologier kombineret med 
en solid erfaring. Vores produkter er grundigt gennemtestede, så vi er sikre på 
at levere løsninger af høj kvaliet, der opfylder gældende krav. 

Vi drager nytte af vores globale netværk og værdsætter på samme tid vores 
lokale forankring i Danmark. Vi forarbejder størstedelen af vores interiørglas i 
vores produktion i Esbjerg. Det gør vi for at sikre, at kvaliteten er i top. 

Interiørteamet består af kompetente konsulenter, der kan rådgive og sælge 
interiørløsninger af høj kompleksitet. Vi vil kunne tilbyde alt fra glasvægge 
med fokus på lydreduktion og design, til komplekse løsninger inden for skyde- 
og foldedøre. 

Vi kan hjælpe med forskellige løsninger

Vores komplette løsninger udgøres af glasskillevægge, glasdøre, skydedøre, 
gulvglas, værnglas, bruseløsninger, cylinderbøjet glas etc. Da vi selv tilskærer 
og behandler glasset, har vi mulighed for at tilpasse glasløsninger til specielle 
opgaver. 

Med skillevægge i glas kombineres funktionalitet og æstetik, og behovet 
for tilførsel af ekstra lys reduceres, og bidrager derfor til energibesparelser. 
Glasvægge & -døre lader lys strømme ind i rummet - uanset om de er med 
klart glas eller ej. 

Sikkerhed kan være elegant! Værnglas beskytter på elegant vis og anvendes 
typisk ved gelændere til fx trapper, altaner og terrasser. Fælles for flere af 
vores løsninger er, at de kan kombineres med forskellige glastyper. Med 
PICTUREit kan du få dit eget design trykt på glasset. PRIVA-LITE er vores intel-
ligente glas der ved hjælp af elektrisk strøm kan skifte fra mat til transparent, 
mens cylinderbøjet glas giver helt nye muligheder.
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KOMPETENCER
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NIMB, KØBENHAVN



Vores vision er at skabe bæredygtig værdi for alle: Forretning, miljø og mennesker. 
Vi arbejder hver dag mod at forbedre vores aftryk i naturen, såvel som vores bidrag 
til menneskers velvære. I dag er 30% af vores glas produceret af genbrugt glas, og 
vores målsætning er, at det tal stiger til 50% i 2025. 

Som produktionsvirksomhed har vi et ansvar for altid at tænke over, hvordan vi 
kan mindske vores påvirkning i naturen. Det sætter vi en ære i at forbedre hver 
dag. Vi registrerer derfor vores påvirkning af miljøet via den såkalde Life-Cycle As-
sessment, som er en måde hvorpå, hvert trin i et produkts levetid måles i forhold 
til dets påvirkning af miljøet. Vores forpligtigelse overfor bæredygtighed er drevet 
af vores program Glass Forever, med hjælp fra medarbejdere, kunder, partnere og 
leverandører. Fra bække små til store floder: Vores vision er at skabe forretning og 
på samme tid forbedre vores fodaftryk i naturen, såvel som vores bidrag til menne-
skers velvære.

Som en del af Saint-Gobain er vi stolte af, at være blandt de førende i verden inden-
for konstruktion af bæredygtigt byggeri, ved at levere innovative og velfungerende 
svar på nutidens vanskeligste udfordringer: vækst, energiforbrug og klima.

BÆREDYGTIGHED - 
en del af vores DNA
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SUSTAINABILITY
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GLASVÆGGE & -DØRE
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EXPONENT, GLOSTRUP
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JYSKE PARK, SILKEBORG

GLASVÆGGE & -DØRE 
Glasvægssystemer er ideelle til kontorer. En kombination af funktionalitet og æstetik lad-
er dig opdele rum uden at optage for meget plads som fx en gipsvæg ville gøre. Sam-
tidig beholdes det naturlige indfald af lys, der således reducerer behovet for tilførsel af 
kunstigt lys. 

Med skillevægge i glas kan du skabe åbenhed rummene imellem. Glas er let og elegant 
og yderst velegnet som skillevægge. Ønsker man at sætte eget præg på glasvæggene, et 
personligt design eller en virksomheds farve, er det også muligt. 

Foruden de æstetiske kvaliteter ved en glasløsning, kan glas også anvendes hvor der er 

brug for lydisolation fx til mødelokaler eller kontorfællesskaber. Det er muligt at kombi-
nere Glasvægge & -døre med lydisolerende egenskaber. Derudover kan det kombineres 
med design glas, farvet glas, PRIVA-LITE eller persienneruder. Mulighederne er mange.

Glasekspertise møder elegance

Glasvægge og -døre er en komplet løsning der er hurtig og enkel at montere. I udvik-
lingen af produktlinjen er glasekspertise tænkt ind i den elegante og stilfulde løsning, 
med slanke profiler og karme i aluminium. 

Aluminiums egenskaber er derfor gode, da det har lav vægt, høj styrke og kan genan-
vendes med lavt energiforbrug og har en lav miljøbelastning. Profiler og karme bliver 
produceret i Danmark. Profilerne leveres som standard i eloxeret alu, men kan også 
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CAC, AARHUS JYSKE BANK, SILKEBORG

leveres i sort som giver et minimalistisk og eksklusivt udtryk. Vi kan også levere i andre 
RAL farver. Hængsler, låsekasse og greb er designet i et enkelt og stilrent udtryk, som 
passer perfekt til karmene. 

Lydisolerende egenskaber

Lyd er alt, vi kan høre. Det behøver ikke nødvendigvis være støj, hvorimod støj er uønsket 
lyd, som kan medføre forstyrrelser, ineffektivitet og dårligt indeklima. 

Decibel (eller dB)-skalaen bruges til at bestemme, hvor høj intensiteten i lydtrykket er 
i alle frekvenser, det menneskelige øre kan opfatte. I en stille dagligstue vil der normalt 
være omkring 20-30 dB støj. Ved samtale i normalt leje foregår det med omkring 60 dB. 
Glasvægge- og døre er en løsning, som kan anvendes hvor der er behov for god lydiso-

lation. Der tilbydes fx glas på 38 mm med en lydreduktion på 46 dB. Glasvægge & -døre 
kan også kombineres med brandløsninger og tilbydes også med trædøre.

“Vores kunder er glade”

Pallesen Byg har over tiden købt flere 1000 kvadratmeter Glasvægge & -døre. De har 
tidligere benyttet en anden glasleverandør men er glade for skiftet til GLASSOLUTIONS: 
“Det vi bestiller kommer til den aftalte tid, det er i orden når det kommer, og de få gange 
der har været fejl, bliver det rettet. Vi har leveret et projekt med lydglas, og kunden har 
været rigtig glad for resultatet. Det er netop det der er med Glasvægge & -døre, og GLAS-
SOLUTIONS som leverandør: Fleksibiliteten. Vi er glade for samarbejdet, og det er vores 
kunder også.”, udtaler Palle Pallesen, indehaver af Pallesen Byg.
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SCADA, SILKEBORG
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GLASVÆGGE & -DØRE

PUBLICO, AARHUS
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GLASVÆGGE & -DØRE
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GENTOFTE HOSPITAL
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VÆRNGLAS

VÆRNGLAS 
Sikkerhed behøver ikke være kedeligt. Værnglas kan benyttes som 
afskærmning både ude og inde, og anvendes typisk som gelænder til 
trapper, altaner eller terasser. Fordelen ved at anvende glas som af-
skærmning er blandt andet at lyset bibeholdes i et rum. Med en udven-
dig værnløsning bibeholdes udsigten. 

Lamineret sikkerhedsglas er designet til at beskytte mod faldulykker, 
og er egnet til en bred vifte af anvendelsesformer hvor beskyttelse er 
nødvendig. Hvis glasset skulle gå itu, hænger fragmenterne fast i mel-
lemlagene af film, som dermed holder glasset på plads. 
GLASSOLUTIONS sikkerhedsglas møder de strengeste krav inden for 
sikkerhed. Modstandsdygtigheden gør det også ideelt til glasgulve eller 
trapper og glaslofter. 

HAVNEVIGEN, KØBENHAVN
FOTO: BONAVA
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GULVGLAS
Gulve af glas lader dagslyset ind. Naturligt lys er en vigtig kvalitet i indretningen af kon-
torer og beboelsesejendomme. Den komfort der er forbundet med dagslys påvirker ikke 
blot stemning og indeklima. Den har også stor betydning for funktionaliteten og ud-
nyttelsen af bygningens kvadratmetre.   

Eksklusiv lethed

Med glas som gulvløsning har dagslys adgang overalt. Ovenlyset kan skinne gennem flere 
etager, og der skabes en lethed i indretningen af rum. Selv de inderste dele af bygningen 
bliver værdifulde rum med lys og trivsel. 

Dekorativt

Når gulvglas vælges som gulvløsning til en ejendom, et hotel eller en restaurant udnyttes 
alle glassets fordele. Det lette og lyse design er ikke kun en gevinst, når det kommer til 
arkitektur og indretning. Gulve og trapper bliver smukke og dekorative installationer, der 
sætter et let og elegant præg på rummet. 

Glasset der anvendes i en gulvglasløsning er et ekstra sikkert lamineret glas med høj 
bæreevne. Glaskonstruktionen er slidstærk, holder form og dimensioner og kan tilpasses 
alle rum og vinkler.  

GULVGLAS
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PRIVA-LITE: INTELLIGENT GLAS
PRIVA-LITE er et smart glas der tilbyder dig den perfekte kombination af privatliv og 
frihed. Et lamineret aktivt glas, der indeholder krystaller, som ved hjælp af strøm ensretter 
sig, og på den måde skifter glasset fra matteret til transparent. En elegant interiør- eller 
eksteriørløsning, der fjerner behovet for anden afskærmning som fx gardiner eller persi-
enner. 

En moderne løsning

Udseendet på PRIVA-LITE skiftes ved hjælp af et sortiment af vægkontakter, fjernbetje-
ninger, bevægelsessensorerer, lyssensorerer eller timere alt afhængig af behovet. 
PRIVA-LITE fås som farvet glas og fås som 2- og 3-lags glas, der kan kombineres med 
diverse belægninger. Alle standardformer er mulige bortset fra komplette cirkler og for-
mer med en vinkel spidsere end 30o. PRIVA-LITE ruder kan bøjes, silketrykkes og eller 
sandblæses. 

Muligheder 

PRIVA-LITE kan benyttes i mange forskellige områder og rum, interiør såvel som eksteriør. 
På kontorer kan PRIVA-LITE med fordel installeres som skillevægge for at adskille og re-
definere rum, og på den måde skabe mødelokaler og kontorer, der kan skifte fra åbne til 
uigennemsigtige på et splitsekund uden at gå på kompromis med lysindfaldet. Foruden 
funktionen som skillevæg egner PRIVA-LITE sig også som baggrund for projektorer. 

På hoteller giver PRIVA-LITE gæsterne lyse løsninger og privatliv efter behag. PRIVA-LITE 
kan forstørre rum og kan eksempelvis separere soveværelser fra badeværelser.

På hospitaler kan PRIVA-LITE fungere som en elegant og næsten usynlig opdeling langs 
korridorerne og mellem operationsstuerne, uden at lukke af for lyset men bibeholde 
muligheden for privatliv. PRIVA-LITE beskytter samtidig mod farlige UV-stråler, og kan 
derfor med fordel anvendes til fx røgtenstuer. Sidst slipper man for rengøring af fx gar-
diner eller persienner.    

OFF ON
OFF

ON
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PRIVA-LITE

OFF

ON
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OFF ON
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OFF

ON

PRIVA-LITE
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BRUSELØSNINGER
På hotelværelset er tiden gæstens egen - det er tid til forkælelse, afslapning og nydelse. 
Det er her man lader op. Den stemning man bliver mødt af, når man træder ind på værel-
set, skal ikke blot være en æstetisk oplevelse af smukke omgivelser. Det skal være en 
følelse af, at der er plads til individuelle behov og luksus. 

Ved valget af designet interiørglas i indretningen af hotelværelser og bad kan udsøgte 
rum indrettes, hvor både farver og funktionalitet er afstemt og tilpasset gæsten. Bruseløs-
ninger, garderobeskabe af glas: Ved at vælge designet glas til indretning af hoteller eller 
beboelsesejendomme får du en rengøringsvenlig løsning, enkel montage og smukt de-
sign på én gang.   

Fordelene ved at vælge en bruseløsning i glas er mange. Ekslusivitet, det naturlige lysind-
fald bibeholdes og bruseløsningen kan tilpasses rummet. En fritstående glasafskærm-
ning, en klassisk enkeltdør, hjørneløsningen, den fastmonterede, den fleksible... 

UNICA: Et varemærke

UNICA er vores varemærke for interiør glasprodukter til badeværelser. Der er lagt vægt 
på at gøre det lettest muligt at opnå individuelle udtryk. Alle UNICA produkter er skræd-
dersyede, og vi er vant til at arbejde med både traditionelle og komplekse leverancer.

Alle løsninger produceret af GLASSOLUTIONS lever op til gældende krav og normer, og 
som værende en del af Saint-Gobain kontrolleres dette kontinuerligt.
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BRUSELØSNINGER

Alt glas er CE-mærkede, og de samlede UNICA bruseløsninger er certificeret i henhold til 
EN 14428 og tilhører dermed den bedste klasse på markedet. 

Vores tilbehør og beslag er af høj kvalitet, er CE-mærkede og gennemtestede i forhold til 
markedets skrappeste krav til produktion, holdbarhed og sikkerhed. Det er din garanti for 
den bedste samlede løsning. Alle løsninger leveres i sikkerhedsglas, kan fås i forskellige 
glastyper og kan leveres med en SMARTCLEAN belægning. 

Med en SMARTCLEAN belægning forbliver glasset renere i længere tid, det er enklere at 
vedligeholde glasset og bakteriefloraen reduceres med ca. 80-85%. 

Det er en transparent og miljøvenlig belægning. SMARTCLEAN er UV-stabilt, og i 
modsætning til en traditionel belægning er SMARTCLEAN i højere grad en del af glasset, 
således at det ikke krakelerer eller falder af.  

 

OFF PRIVA-LITE

ON PRIVALITE
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CYLINDERBØJET GLAS

CYLINDERBØJET GLAS
Cylinderbøjet glas giver mulighed for at konstruere eksklusive glasløsninger. Facader og værn kan følge bygnin-
gen, og nye former og faconer kan opbygges. Cylinderbøjet glas kan bl.a. leveres som float, hærdet, lamineret, 
termoruder og til structural glazing. De helt særlige krav til produktionen af glasset, stiller krav til at ekspertisen 
er på plads når glasset tilbydes, bestilles og produceres. Der er både muligheder og begrænsninger, som har ind-
flydelse på hvordan det endelige resultat bliver. Vi hjælper dig med at få den rigtige løsning på plads.
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FARVET GLAS 
STADIP COLOR er et farvet, lamineret sikkerhedsglas, der består af to eller flere glaslag, 
som samles ved brug af et eller flere stykker Polyvinyl Butyral (PVB) film. Farvet glas 
bidrager med dynamik og skaber stemning. Vælg et farvekoncept der understøtter virk-
somhedens farver eller skab kontraster og farvepaletter der gør vægge og rum unikke. 

STADIP COLOR kan tilpasses til både indendørs og udendørs brug, og kan anvendes 
til fx kontorer, hotelværelser, butikker og hjem. Farvede skillevægge kan gøre ethvert 
kontor mere livligt. Farvede glastrapper kan være den næste designidé til dit hotel-
projekt. Endelig er farvet glas oplagt til hospitaler, hvor varme farver kan bidrage til 
en rolig og behagelige atmosfære, som ellers kan være svær at skabe i et miljø, hvor 
rengøringsvenlighed har førsteprioritet. 

STADIP COLOR er designet til anvendelse, hvor man ønsker farvet glas kombineret med 
funktionen af lamineret glas. Som en ekstra fordel reduceres gennemtrængningen af 
ultraviolet stråling også.      
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DESIGN GLAS
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2-BIZ, AARHUS



SPECIAL LØSNINGER
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Interiør teamet repræsenteres af glaseksperter 
med forskellige specialer. Kontakt os på 

interior@glassolutions.dk eller på tlf. 70 33 27 00. 
Vi ser frem til at høre fra dig.

GLASSOLUTIONS 
INTERIØR

BIRGITTE ROM
SALGSDIREKTØR

PETER FÜRST
SPECIAL INTERIØRLØSNINGER
+ CYLINDERBØJET GLAS

HEINE KRISTENSEN
GLASVÆGGE & -DØRE + VÆRNLØSNINGER

FREDERIK BONFILS
SPECIAL INTERIØRLØSNINGER INKL.
PRIVA-LITE + BRUSELØSNINGER

MARIA B. SCHULZ
GLASVÆGGE & -DØRE + VÆRNLØSNINGER

TEAMET
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INTERIØR
interior@glassolutions.dk

+45 70 33 27 00

www.glassolutions.dk


