


Hos GlassMate laver vi indretningsløsninger med 

industrielle glasvægge.

Hos os bliver glasvæggene custom-designet til det enkelte 

projekt og laves på mål efter ønske. De bliver håndlavet 

i massiv jern og kan eventuelt pulverlakeres for et mere 

stilrent udtryk eller ved benyttelse i vådrum. Vi laver 

glasvæggene som skillevægge, rumdelere, døre, bruse- 

vægge og vinduesvægge. 

Vores løsninger er til private og erhverv, hvor både store 

skillevægge, skydedøre, mindre glasvinduer og -døre kan 

være med til at give en helt særlig funktion i et rum. 



Enkeltdør m. jernbund og standard greb i fast hjørnevæg.



Med en skillevæg eller glasdør opnår man en unik løsning, 

hvis man ønsker at dele et rum op uden at miste dybde og 

lys eller blot vil sætte et industrielt præg på indretningen. 

Med vores unikke glasvægge skaber du et flot industrielt 

udtryk, der giver associationer til en stilet loftslejlighed i 

New York eller et råt kontormiljø i en fabriksbygning. 

Få mere lys i hjemmet
eller på kontoret



KONTOR 
Skab rammerne for ro og eftertænksomhed. Med en af vores 

løsninger skabes der et moderne udtryk, hvor der skærmes 

af uden, at rummet visuelt virker mindre. Med en industriel 

løsning skabes der et råt kontormiljø, som giver associationer 

til ældre fabriksbygningers design. Vores håndlavede glasvæg-

ge skræddersyes til netop dit projekt og vi tilbyder både små 

og store løsninger , som skaber rammerne for din arbejdsplads.



Dobbeltdør i fast væg

m. standard greb



BAD 
Med en glasdør eller skillevæg skabes der en stilren og enkel 

løsning til dit badeværelse. En væg i glas giver et råt udtryk uden 

at lukke rummet af og skaber åbenhed i rummet. Vores bruse-

rumsløsninger er pulverlakerede og produceres med hele glas-

flader på indersiden, således det er nemt at holde vand af over-

fladerne. Vores håndlavede løsninger kan tilpasses lige netop dit 

hjem, og vi står klar til at finde den helt rigtige væg til dig. 

Vores unikke glasløsninger vil uden tvivl skabe et let udtryk 

til dit badeværelse og sætte præg på resten af indretningen.



Enkeltdør 
m. messing greb

Vippevindue

Enkeltdør
m. standard greb



KØKKEN 
Lad en glasvæg eller dør angive stilen på et af hjemmets 

vigtigste rum. Vi ved at hjemlige base er særlig vigtig og 

løsningerne produceres derfor med udgangspunkt i netop 

dit behov. Med en glasløsning med sprosser tilføjer du et råt 

element til den typiske skandinaviske indretning. 

Glasvæggen vil skabe spil i et ellers ofte travlt køkkenmiljø. 



Indbygget skab 

m. messing greb

Dobbeltdør 

m. standard greb



ENTRÉ 
Lad dig inspirere af New Yorker lejlighedernes indretning 

og byd varmt velkommen i dit hjem med en glasvæg i din 

entré. Med en løsning i glas opdeles rummet og skaber en 

enkel fornemmelse for et mere råt og industrielt udtryk i 

indretningen. Vores vægge er håndlavede og produceres 

til netop dit projekt og vil udstråle gedigent håndværk og 

sætte præg på dit hjems indretning.



Dobbeltdør 

m. messing greb

Enkeltdør

m standard greb



STUE 
Sæt lys og lethed i fokus - med en løsning i glas opnår du 

fuldt dagslys. Lyset kan vandre frit i rummet med en unik 

løsning til stuen. Glasvæggen vil stråle om kap med lyset i 

rummet, og giver et mere industrielt look til din indretning. 

En dobbeltdør skaber en ægte følelse af New Yorker loftle-

jligheder og tilføjer et æstetisk og rent udtryk.



Dobbeltdør i fast væg m. 

messinggreb

Enkeltdør i fast væg 

m. standard greb



BUTIK 
Vi tilbyder rå og elegante glasvægge til din butik i ægte New 

Yorker stil. Med en af vores løsninger får lyset lov at vandre 

i lokalet og skaber blikfang, som uden tvivl vil bemærkes. 

Vi tilbyder mange forskellige løsninger, så vi kan uden tvivl 

finde en, der passer til dit behov.

Vores professionelle montører kommer og måler op og 

monterer, så du kun skal tage stilling til hvilken løsning du 

ønsker til din butik – Resten klarer vi. 



Fast væg



SOVE
VÆRELSE 
Adskil soveværelset med en glasvæg for at tilføje et mere 

minimalistisk og råt udtryk. Rummet kan opdeles fra en 

walk-in løsning, uden at rummet virker mindre. Fra lyset, 

der frit kan strømme ind af glasset til det rå finnish løsnin-

gen giver, så er du sikret et unikt udtryk til dit soveværelse. 

En glasvæg er en moderne, men klassisk løsning som du vil 

værdsætte mange år frem.



Dobbeltdør i fast væg m. 

messinggreb

Vippevindue i fast væg



SPEJLE 
Design dit eget spejl hos GlassMate. Om dit spejl er til 

badeværelset, entreen eller dit drømme walk-in, så kan vi 

lave det hele. Hos os har du muligheden for at skræddersy 

spejle på specialmål, med dit helt eget design. Giv rummet 

liv og kant med dit eget udtryk.





LØSNINGER

ENKELTDØR

JERNBUNDSKYDEDØR

FAST VÆG / RUMDELER

ENKELTDØR M. FAST SIDEDOBBELTDØR M. FAST SIDE

DOBBELTDØR

VIPPEVINDUE



DETALJER

MESSING GREB

• STANDARD • KLAR • PULVERLAK

• MESSING

• SORT

• MAT • ALMINDELIG LAK

• RIFLET

• MØRK

• JERN

GREBTYPER GLASTYPER LAKERING

SORT GREB STANDARD GREB

Hos os bliver glasvæggene custom-designet til det enkelte projekt og laves 

på mål efter ønske. De bliver håndlavet i massiv 35mm sort jern og kan 

eventuelt pulverlakeres for et mere stilrent udtryk eller ved benyttelse i 

vådrum. Der er mange muligheder at vælge imellem når det gælder greb, 

glastyper m.m.

Custom-designede løsninger



Enkeltdør med standard greb i fast væg.



SE MERE PÅ

WWW.GLASSMATE.DK

TELEFON 

33 220 240

KAN SES HOS

RackBuddy Frederiksberg

Frederiksberg Allé 8 kld
1820 Frederiksberg

 

RackBuddy Esbjerg

Gl. Vardevej 66A
6700 Esbjerg 




