
BESLAG
Hengsler, beslag og løsninger for 

montering av dører, skyvedører og 

vegger i glass. Diskret og elegant 

design for et optimalt resultat.

– Leverandør tiL proffmarkedet –



DORMA AGILE 
På AGILE 150 er driftsmekanismen er helt skjult i profilen, som kun er 
63mm høy, slik at skyvedøren i glass beholder sin minimalistiske estetikk. 

PRODuktEGEnSkAPER: 

Modulsystem

Egnet der det er begrenset med plass

kan også brukes i våtrom (En 1670, klasse 4) 

klembeslag – ingen boring eller kutting i glass 

Enkel veggmontering

Lang levetid

DORMA MAnEt 
MAnEt skyvedørsystemet er ideelt som et elegant tillegg til interiørko-
nsepter. takket være det fleksible modulsystem DORMA MAnEt tilbys 
arkitekter og byggebransjen frie hender til å implementere kreativ og 
skreddersydd design med plass, visjon og lys. 

PRODuktEGEnSkAPER: 

Fleksibelt modulsystem 

tilgjengelig i flere glasstykkelser 

Minimalistisk utseende 

Opprettelse av lys, plass og visjon

Sk8100 
Sk8100 er en prisgunstig skyvedørsløsning for dusj. Den kan 
leveres med firkantet eller runde profiler etter kundens ønske. 
Løpeskinne montert på sideglass. Skyvedøren leveres med 
nødvendige deler i egen beslagkoffert.

PAuLI vIvIERE II 
utmerket design som overbeviser med tidløs eleganse og godt 
gjennomtenkt funksjonalitet. viviere II oppfyller disse kravene. På den 
ene siden dens harmoniske runde form, som danner et blikkfang på et 
kvadratisk bad, og på den annen side ved sin justerbare konstruksjon, 
som tilpasser seg perfekt til enhver situasjon.



BESLAG

GF9515  

90 gr, vegg-glass 

Midtstilt bakplate,  

8-12 mm glass.

GF9516  

Dusjhengsle, vegg-glass 

forskjøvet bakplate,  

8-12 mm glass.

GF9520 

Dusjhengsle, 180 gr,  

glass-glass 

8-12 mm glass.

GF9615  

Dusjhengsle, vegg-glass,  

midtstilt bakplate,  

8-12 mm glass.

GF9619  

Dusjhengsle , vegg-glass 

forskjøvet bakplate,  

8-12 mm glass.

GFDk1 

Dørknott, dobbel 

Ø: 18mm

GFB8 

FixPoint, Bolt- Ø60mm, 15mm 

bakstykke  Ø18mm hull i glass,  

316 stål

GFB6 

Fix point Ø30mm, 11mm gjenget 

bakstykke, borehull Ø18,  

maskinskrue M8 eller  

kombiskrue. 316 stål

GFDH1  

Dørbøyle, dobbelt håndtak, 250mm 

2XØ: 14mm, 304 Stål 

Leveres i L: 250, 400, 750mm

StØttEStAG  

komplette støttestag med veggfester lenger fra 300-500mm 

til 1000-1200. kan justeres. Alle beslag fås i krom og børstet 

finnish.  Det er også mulig å kjøpe støttestag selvbygger hos 

Glassfabrikken.  Da kan man bygge støttestag slik man ønsker 

samt tilpasse etter behov. 

BALDAkIn 

Glassbaldakiner gir et elegant utseende, de er praktiske og lette å 

montere.  vi har stagbaldakiner med glass som er herdet laminert. 

Er du i tvil om snølast i ditt område, ta kontakt.



Forhandler:

– Leverandør tiL proffmarkedet –

 



