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Velkommen til unica line®

unica line® er Scanglas’ varemærke for glasprodukter til hjemmet. Vores sortiment består 

af en række unikke produkter til private hjem, som sælges gennem udvalgte forhandlere. 

Vi har lagt stor vægt på at levere den samlede løsning af både glas, beslag og tilbehør. Alt 

produceres efter individuelle mål, ønsker og behov, så du dermed altid får en skræddersyet 

løsning, der passer perfekt ind i dit hjem.

Langt de fleste produkter fra unica line® produceres på vores fabrik i Esbjerg. Vi kan der-

for stå inde for kvaliteten og samtidig sikre dig, at såvel glasset som selve produktionen 

lever op til de gældende krav og normer. Scanglas er en del af Glassolutions i den verdens-

omspændende Saint-Gobain familie. Dermed indgår vi i et selskab, som tager sikkerhed, 

regler og standarder meget alvorligt, og som samtidig værner utroligt meget om miljøet.

Du sidder nu med vores brochure i hånden. Her har vi forsøgt at give dig et overblik over 

de anvendelsesmuligheder, du har med glas til hjemmet. Vi viser konkrete løsninger med 

en vejledende udsalgspris, og har samtidig fundet en række billeder til inspiration, som du 

finder sidst i brochuren.

 

Har du selv en idé til et glasprodukt, som ikke er vist her, står vi altid klar med rådgivning og 

teknisk vejledning. Kontakt din forhandler.

Vi ønsker dig god fornøjelse med brochuren!

Praktisk info

Alle priserne i brochuren er vejledende udsalgspriser, inkl. moms og excl. opmåling og 

montage. Fragt kan forekomme. Vi tager forbehold for trykfejl.

Leveringstiden på vores bad-produkter vil generelt være omkring 10 arbejdsdage. Ved 

det resterende sortiment skal du forhøre dig hos din forhandler om leveringstiden, da det 

afhænger af det enkelte produkt.

På vores hjemmeside www.unicaline.dk kan du finde yderligere informationer og gode 

råd i forbindelse med glasprodukter samt bestillingsformularer, rengøringsvejledninger 

og lignende.
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Sikkerhed 
og CE-mærkning

Som en del af Scanglas lever unica line® produkter-

ne helt op til de gældende normer og krav. Alt vo-

res glas er CE-mærket, og den samlede unica line® 

bruseløsning er certificeret i henhold til EN 14428 

og tilhører dermed den bedste klasse på markedet. 

På den måde sikrer vi, at du får den bedste kvalitet. 

Når vi tilbyder dig glas til hjemmet, sørger vi for 

den bedste sikkerhed for dig og din familie. Derfor 

er vores løsninger produceret i sikkerhedsglas. Vi 

tilpasser glasopbygningen til hvert enkelt produkt, 

hvad enten det er bruseløsninger, skillevægge, 

glasdøre eller andre glasløsninger. 

Til bruseløsninger er glasset hærdet, så det bliver 6 

gange så stærkt som almindeligt glas. Derfor skal 

der meget til, før det går i stykker, og samtidig be-

tyder det, at glasset bliver til små, ufarlige stykker, 

hvis et brud skulle forekomme. 
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CLEARSHIELDTM 

- Renere glas i længere tid 

Når du køber et unica line® produkt, har du mulighed for at få en såkaldt CLEARSHIELDTM 

belægning på glasset. Denne belægning samler vandet, så det løber af glasset. Dermed 

vil du opleve færre kalkstriber, og samtidig mindske bakteriefloraen med op til 85 % på 

indersiden af glasset. Desuden er glasset nemmere at holde pænt - det skal dog stadig 

rengøres, selvom det er med CLEARSHIELDTM. 

Belægningen er et godt valg for dem, som ønsker et flottere glas i længere tid, og til dem 

som vil gøre rengøring af deres glas lettere. CLEARSHIELDTM er meget velegnet til vores 

trendy glastyper, som er fremstillet af ekstra klart glas. På billedet nedenfor ses forskel-

len tydeligt.

Uden belægning   Med CLEARSHIELDTM  
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Oversigt over bruseløsninger

UNICA Paris
bruseafskærmning

side 14

UNICA Toulouse
brusedør med sideparti

side 22

UNICA Nice / Lille
enkeltdør

side 16 / 30

UNICA Valence
fast side og enkeltdør

side 24

UNICA Avignon
dobbeltdør

side 18

UNICA Bordeaux
hjørneløsning med 3 glas

side 26

UNICA Strasbourg
bruseafskærmning

side 20

UNICA Lyon
hjørneløsning med 2 døre

side 28
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Specialløsninger - eksempler

Hos unica line® kan vi lave specialløs-

ninger, som adskiller sig fra de færdige 

løsninger, vi viser her i brochuren. Det 

betyder, at du sagtens kan få en bruse-

dør, selvom du har skrå vægge, behov 

for en udskæring, eller bare et specielt 

ønske til din bruseniche. Vi kan skræd-

dersy din løsning, det er bare at spørge, 

så finder vi en løsning og en pris på dit 

produkt.
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UNICA Paris

UNICA Paris er en fritstående glasafskærmning, som er meget velegnet til store badeværel-

ser. Den kan leveres bred nok til, at der kan være to brusearmaturer bag glasset. Du kan selv 

vælge glastype, og det er muligt at bestille en glashylde som matcher.

Glas:

Klart glas og design glas (side 60-61)

Med CLEARSHIELDTM - merpris: Maks. 1.700 kr.

Mål:

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.500 mm

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

Bund: Vælg mellem u-skinne eller 2 beslag (side 

32-33)

Top: 2 stabiliseringsstænger til væg eller loft* 

(side 33)

Vejl. udsalgspris:

Klart glas:  6.990 kr.

Design glas: 7.990 kr.

* Mod merpris
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  20

UNICA Nice

Enkeltdøren UNICA Nice passer til alle typer badeværelser, store som små. Døren fremstilles 

efter dine individuelle mål, så den let kan bruges i en eksisterende bruseniche. Vælg mellem 

mange spændende glastyper, og match evt. døren med en glashylde.

  18

Glas:

Klart glas, design glas og trendy glas (side 60-61)

Med CLEARSHIELDTM - merpris: Maks. 1.100 kr.

Mål:

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

MILANO Original (side 32)

Knop:

Firkantet eller rund knop

Knop med håndklædestang på ydersiden* (side 34)

Vejl. udsalgspris: 

Klart glas:  6.490 kr.

Design glas: 7.490 kr.

Trendy glas: 8.490 kr.

* Mod merpris
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UNICA Avignon

UNICA Avignon er en dobbeltdør, der er velegnet til store badeværelser, da den kan bruges 

i en bruseniche på hele 2 meter i bredden. Du vælger selv glastypen, og det er muligt at be-

stille en glashylde i samme glas.

Glas:

Klart glas, design glas og trendy glas (side 60-61)

Med CLEARSHIELDTM - merpris: Maks. 2.200 kr.

Mål:

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  2.000 mm i alt

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

MILANO Original (se side 32)

Knopper:

Firkantede eller runde knopper

Knop med håndklædestang på ydersiden* (side 34)

Vejl. udsalgspris:

Klart glas:  11.990 kr.

Design glas: 12.990 kr.

Trendy glas:  14.990 kr.

* Mod merpris
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UNICA Strasbourg

Bruseafskærmningen UNICA Strasbourg er en meget fleksibel løsning, som passer til ba-

deværelser i alle størrelser. Du kan selv tilpasse størrelsen, og dermed få den bruseniche du 

ønsker.

Glas:

Klart glas, design glas og trendy glas (side 60-61)

Med CLEARSHIELDTM - merpris: Maks. 1.100 kr.

Mål:

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

Bund og væg: Vælg mellem u-skinne eller beslag 

(side 32-33)

Top: Vælg mellem stabiliseringsstang til væg eller 

loft* (side 33)

Vejl. udsalgspris:

Klart glas:  3.990 kr.

Design glas: 4.990 kr   

Trendy glas:  5.990 kr.

       

* Mod merpris
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UNICA Toulouse

UNICA Toulouse er en dør med et sideparti. Målene på både døren og sidepartiet fremstil-

les på baggrund af individuelle ønsker. Du vælger selv, om sidepartiet skal være integreret 

(døren er hængslet i sidepartiet) eller seperat (døren er hængslet i væggen).

Glas:

Klart glas, design glas og trendy glas (side 60-61)

Med CLEARSHIELDTM - merpris: Maks. 2.200 kr.

Mål:

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  2.000 mm i alt

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

Sideparti: U-skinne (side 33)

Stabiliseringsstang til væg eller loft* (side 33)

Dør-hængsel: MILANO Original (side 32)

Knop:

Firkantet eller rund knop

Knop med håndklædestang på ydersiden* (se side 34)

Vejl. udsalgspris:

  Seperat - Integreret sideparti

Klart glas:  10.250 kr. 12.250 kr.

Design glas: 12.250 kr. 14.250 kr.

Trendy glas:  14.250 kr. 16.250 kr.

* Mod merpris

Glas-glas beslag bruges ved integreret 
sideparti, hvor brusedøren er hængslet 
i et fastmonteret glas.

U-skinne

Stabiliseringsstang til væg
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UNICA Valence

UNICA Valence består af et stykke fastmonteret glas og en vægmonteret dør i en 90o vinkel. 

Døren lukker ind til glasvæggen og danner en hjørneløsning. UNICA Valence er et flot og ele-

gant valg. Du kan vælge mellem mange flotte glastyper og matche dem med en glashylde.

Glas:

Klart glas, design glas og trendy glas (side 60-61)

Med CLEARSHIELDTM - merpris: Maks. 2.200 kr.

Mål:

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm pr. glas

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

MILANO Original (side 32)

Knop:

Firkantet eller rund knop

Knop med håndklædestang på ydersiden* (side 34)

Vejl. udsalgspris: 

Klart glas:  9.975 kr.

Design glas: 11.275 kr.

Trendy glas: 13.975 kr.

* Mod merpris
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UNICA Bordeaux

Hjørneløsningen Bordeaux består af tre glas, hvilket gør den pladsbesparende i det lille ba-

deværelse. Løsningen er meget elegant og består af to sidepartier og en dør. Du har også 

mulighed for at få en glashylde i samme glastype som din bruseløsning for et smukt finish.

Glas:

Klart glas, design glas og trendy glas (side 60-61)

Med CLEARSHIELDTM - merpris: Maks. 2.200 kr.

Mål:

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 x 1.000 mm ved væggene

Maks. størrelsen er vist på illustrationen.

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

Sidepartier: U-skinne (side 33)

2 stabiliseringsstænger til væg eller loft* (side 33)

Dør: MILANO Original 135o (side 32)

    

Knop:

Firkantet eller rund knop

Knop med håndklædestang på ydersiden* (side 34)

Vejl. udsalgspris:

Klart glas:  18.150 kr.   

Design glas: 19.150 kr.

Trendy glas:  21.150 kr. 

* Mod merpris

1000

1000

550

550

630

1088

Her ses den mest 
anvendte stør-
relse på UNICA 
Bordeaux.

Stabiliserings-
stang til loft

U-skinne
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UNICA Lyon

Hjørneløsningen UNICA Lyon består af to enkeltdøre monteret i en 90o vinkel. Løsningen er 

velegnet til små rum, da den giver mulighed for ekstra gulvareal, idet dørene kan lukkes ind 

mod væggen. Husk også at du kan få glashylder i samme glastype.

Glas:

Klart glas, design glas og trendy glas (side 60-61)

Med CLEARSHIELDTM - merpris: Maks. 2.200 kr.

Mål:

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm pr. dør

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:   

MILANO Original (side 32)

Døren leveres med magnetliste (side 35)

Knopper:

Firkantede eller runde knopper

Knop med håndklædestang på ydersiden* (side 34)

Vejl. udsalgspris:

Klart glas:  12.450 kr.

Design glas: 14.450 kr.

Trendy glas:  16.450 kr.

* Mod merpris
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UNICA Lille

UNICA Lille består af en enkeltdør med GLASTEC CLASSIC hængsler. Løsningen kan bruges 

i alle typer badeværelser, bl.a. kan den passe i en muret hjørneløsning, skåret i smig. Nul-

punktet på hængslerne er ikke justerbart.

Glas:

Klart glas eller satimat (side 60)

Med CLEARSHIELDTM - merpris:  Maks. 1.100 kr.

Mål:

Maks. højde:  1.900 mm

Maks. bredde:  900 mm pr. dør

Beslag:

GLASTEC CLASSIC i blank

Knop:

Firkantet eller rund knop

Knop med håndklædestang på ydersiden* 

Vejl. udsalgspris:

Klart glas:  3.975 kr.

Design glas: 4.795 kr.

* Mod merpris

Firkantet knop

Knop med håndklædestang 
på ydersiden

GLASTEC CLASSIC:

Blank krom.

Mål: 

Beslag:  64x 90 mm

Fod:  53 x 90  mm
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MILANO Original:

Bruges som standard-hængsel.

Blank krom, justerbar.

Mål: Beslag B x H: 75 x 60 mm

 Fod B x H: 60 x 60  mm

MILANO Original glas-glas:

Bruges til UNICA Toulouse med  

integreret sideparti.

Blank krom, justerbar.   

Mål: Beslag B x H: 117 x 60 mm

MILANO Original 135o:  

Bruges til UNICA Bordeaux.  

Blank krom, justerbar.

Mål: Beslag B x H: 68,5 x 60 mm

 Fod B x H: 60 x 60 mm 

 

Beslag til bund/væg:  

Blank krom.

Mål: 50 x 50 mm

Bruges til UNICA Paris og

UNICA Strasbourg som 

alternativ  til en u-skinne.

Tilbehør til brusedøre

unica line® har fået nye flotte MILANO hængsler, hvor alle skruer er skjulte. De nye hængsler 

kan bære et stykke glas på op til 50 kg. Dvs. at du kan bestille større bruseløsninger end dem 

du har set på de foregående sider. Kontakt din forhandler for pris.

U-skinne til bund/væg:  

Blank krom eller eloxeret.

Mål: 15 x 15 mm.

Stabiliseringsstang til væg: 

Blank krom.

Længde: 1.200 mm (kan skæres til).

Stabiliseringsstang til loft: 

Blank krom: 1.000 mm (kan skæres til).

Vejl. merpris: 975 kr. pr. stk.

Stabiliseringsstang til væg 45o:

Blank krom.

Mål: 410 mm

Bruges til UNICA Bordeaux og 

Toulouse.
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Firkantet knop:

Blank krom.

Mål:  30 x 30 mm

Rund knop:   

Blank krom. 

Mål:  Ø: 32 mm

Knop med håndklædestang:

Blank krom.

Udv. mål: 600 mm 

Indv. mål: 500 mm

Mål:  Ø: 25 mm

Vejl. merpris:  305 kr.

Halbue til gulv under brusedør:

Blank krom. 

Mål:  20 x 6 mm

Leveres i overstørrelse.  

Vejl. merpris: 225 kr. pr. meter

Tilbehør til brusedøre

Magnetliste:

Mellem to stykker glas.

Medfølger til UNICA Lyon og kan 

vælges til andre løsninger.

Tætningsprofiler:

Liste i bund eller væg.

Kan frit tilvælges til alle løsninger.

Profilerne forøger tætheden.

Hak i glas til sokkelflise:

Efter tegning.

Tillæg pr. stk.*:  900 kr.

 

Facontillæg:

Efter tegning.

Tillæg pr. glas*:

 En skrå side: 750 kr.

 En buet side: 1.500 kr.

* Vejledende udsalgspris.
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UNICA spejle

I unica-serien findes fire typer spejle. Spejl A er et almindeligt 6 mm spejl. Spejl B er et 6 mm almin-

deligt spejl med en sikkerhedsfolie på bagsiden. Spejl C er et lamineret 7 mm sikkerhedsspejl. Spejl 

D er limet på et stykke glas, så glasset danner en dekorativ ramme om spejlet.

Spejl:

A: 6 mm spejl 

B: 6 mm spejl med sikkerhedsfolie

C: 7 mm Safirspejl (lamineret sikkerhedsspejl)

D:  4 mm spejl på farvet ramme (Kategori A, B, 

 C eller D på side 62-63)

Mål:

Maks. dimension:  1.500 x 2.000 mm

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

UNICA 1120 (side 41)

UNICA 9003 (side 41)

Skjulte beslag (kan kun bruges på Spejl A og 

Spejl D på glastyperne Kategori C og D)

Andet:

Leveres med poleret kant. 

For andre muligheder, se tillæg til spejle på side 48.

Vejl. udsalgspris:

Spejl A:  950 kr pr. m2* 

Spejl B:  1.100 kr pr. m2* 

Spejl C:  1.490 kr pr. m2* 

Spejl D:  Kategori A og B:  2.100 kr. pr. m2*

  Kategori C og D: 3.250 kr. pr. m2*

* Excl. beslag. Minimum beregning: 0,5 m2. Fragt kan 

forekomme.     36                                           37
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UNICA DESIRE spejle

DESIRE er en serie af spejle med LED belysning. Lyset kommer ud gennem selve spejlet eller spejlets 

sider og findes i forskellige grafiske designs. De leveres med skjulte beslag. LED-lysene har 50.000 

brændetimer. Alle spejlene, med undtagelse af DESIRE 1500, er godkendt til brug i badeværelser.

UNICA DESIRE Bubbles            UNICA DESIRE  Structure

UNICA DESIRE Stones           UNICA DESIRE  1500

UNICA DESIRE Geometric           UNICA DESIRE  Backlight

UNICA DESIRE Bubbles:

Mål: 900 x 600 mm

Strømforbrug: 10 W. Tænd/sluk funktion. Dug-frit spejl. 

Vejl. udsalgspris: 3.750 kr.

UNICA DESIRE Stones:

Mål: 900 x 600 mm - vendbart.

Strømforbrug: 10 W. Tænd/sluk funktion. Dug-frit spejl. 

Vejl. udsalgspris: 3.750 kr.

UNICA DESIRE Geometric:

Mål: 900 x 600 mm - vendbart

Strømforbrug: 25 W. 

Vejl. udsalgspris: 3.750 kr.

UNICA DESIRE Structure:

Mål: 1.065 x 1.065 mm

Strømforbrug: 30 W. Tænd/sluk funktion. Dug-frit spejl. 

Vejl. udsalgspris: 4.950 kr.

UNICA DESIRE 1500:

Mål: 1.500 x 485 mm - vendbart.

Strømforbrug: 15 W. 

Vejl. udsalgspris: 4.150 kr.

UNICA DESIRE Backlight:

Mål: 600 x 800 mm eller 1.200 x 800 mm - vendbart 

Strømforbrug: Hhv. 14,4 og 19,2 W. 

Vejl. udsalgspris, Backlight 600:  2.850 kr.

Vejl. udsalgspris, Backlight 1.200:  3.550 kr.
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Sandblæst bort:

Maks bredde   150 mm

Pris pr. løbemeter*: 600 kr. 

Facet kant:

Bredde:   10, 20 eller 30 mm

Pris pr. løbemeter*: 375 kr.

Spørg din forhandler for pris på en bredere 

facet kant.

Facontillæg:

En skrå side Pris*: 750 kr.

En buet side  Pris*:  1.500 kr.

Skruehul:  

Ø: 6-20 mm  Pris*: 170 kr. pr. hul.

Hul:  

Ø: 21 - 80 mm Pris*: 250 kr. pr. hul 

 

Hak / udskæring: 

Efter tegning (spørg din forhandler om hjælp).

  Pris*: 750 kr pr. udskæring.

Tilbehør til spejle

Når du bestiller spejle fra UNICA LINE, leveres de med polerede kanter for et flot finish.

Vil du have flere spændende detaljer til dit spejl, kan du overveje følgende muligheder:

UNICA 1120 beslag:   

Blank krom eller børstet stål  

Pakke med 4 stk.

 Ø: 25 mm

Pris*: 325 kr. 

UNICA 9003 beslag:   

Blank krom eller mat

Pakke med 4 stk. 

Ø: 19 mm

Pris*:  175 kr.

UNICA Roset beslag:

Pakke med 2 stk. 

Ø: 20 mm

Pris*: 90 kr.

Skjulte beslag:   

Leveres monteret på spejlets bagside. 

Kan bruges på Spejl A og Spejl D på 

kategori C og D (se side 62-63).

Maks. 12 kg. Pris*: 250 kr. pr. sæt

Maks. 24 kg. Pris*:   370 kr. pr. sæt

Maks. 36 kg. Pris*:   555 kr. pr. sæt

* Priserne er vejledende udsalgspriser
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UNICA Vægbeklædning

Vægbeklædning i glas er velegnet til både store og små vægarealer, som f.eks. hele vægge, væggene i 

brusenichen, stænkplade ved komfur eller vask og mange andre steder. Du har mulighed for at bestille 

udskæringer til  et brusearmatur, stikkontakter eller hvad du end måtte have behov for.

Glas:

Farvede glastyper: Kategori A, B, C og D (side 62-63)

Mål:

Maks. dimension:  1.100 x 2.000 mm

Maks. B x H forhold: Kategori A og B : 1:8

   Kategori C og D:  1:5

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

Vælg mellem Unica Roset eller Unica 9003 (side 45)

Kan også fuges op, men du skal være opmærksom 

på at vælge en fuge, der hæfter godt, og som passer 

til glastype og -farve, så den ikke bliver synlig igen-

nem glasset.

Vejl. udsalgspris:

Kategori A:  1.500 kr. pr. m2*.

Kategori B: 2.030 kr. pr. m2*

Kategori C: 2.630 kr. pr. m2* 

Kategori D: 2.930 kr. pr. m2*

* Excl. beslag. Minimum beregning: 0,5 m2. Fragt kan 

forekomme.
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Tillæg til vægbeklædning

Når du bestiller vægbeklædning, kan du overveje følgende muligheder: 

UNICA 9003UNICA Roset

Skruehul:

Maks. 20 mm   

Pris*: 170 kr. pr. hul.

Hul:

Ø: 21 - 80 mm

Pris*: 250 kr. pr. hul. 

Udskæring til stikkontakter:

Indmuringsdåse 1 M: 250 kr.

Indmuringsdåse 1,5 M: 750 kr.

Hak/udskæring:

Efter tegning - dog kun runde huller 

og hjørnehak.  

Pris*: 750 kr. pr. udskæring.

    

Beslag:   

Unica Roset. 2 stk. Pris*: 90 kr.

Unica 9003. 4 stk. Pris*: 175 kr.

Facontillæg:     

En skrå side:  Pris*:  750 kr.

En buet side:  Pris*:  1.500 kr.

CLEARSHIELDTM          Pris*: 550 kr. pr m2.

* Alle priser er vejledende udsalgspriser
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UNICA Glashylder på specialmål

Glashylder er både flotte og praktiske, og hos unica line® kan du desuden matche glastypen med din 

brusedør. Hylderne laves på mål efter netop dine ønsker.

Glas:

Klart glas, design glas eller trendy glas (side 60-61) 

Mål:

Min. dimension:  250 x 180 mm

Beslag:

UNICA 1138, 2 stk. Pris: 150 kr.

UNICA 2877, 2 stk. Pris: 125 kr.

Vejl. udsalgspris:

Klart glas:  700 kr. pr m2*

Design glas: 1.360 kr. pr m2*

Trendy glas: 1.575 kr. pr m2*

   

* Excl. beslag. Minimum beregning 0,3 m2. Fragt kan 

forekomme.

UNICA 1138

UNICA 2877
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UNICA Chalet glasdør

Denne helglasdør er selvlukkende, hvilket betyder, at den selv finder lukkepunktet, når den nærmer 

sig lukket position. Den klare fordel ved især store glasdøre er, at de lukker meget lys ind i rummet. 

Dørene tilpasses efter mål og ønsker. Priseksemplet tager udgangspunkt i en enkeltdør.

Glas:

Klart glas eller design glas i 10 mm (side 60)

Mål:

Maks. højde:  2.500 mm

Maks. bredde:  1.000 mm pr. dør

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

Rustfrit stål look

Greb:

TT greb, rustfrit stål 350 mm (standard)

   720 mm*

   1.760 mm*

Vejl. udsalgspris pr. dør komplet:

Klart glas:  11.960 kr.

Design glas: 12.960 kr.

* Mod merpris.

Beslag til en 
selvlukkende 
glasdør
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UNICA Helglasdør

En stor og flot glasdør, med beslag af topkvalitet placeret i top og bund. Døren er selvlukkende, hvilket 

vil sige, at den selv finder lukkepunktet, når den nærmer sig lukket position. En meget elegant løs-

ning, der giver masser af lys i hjemmet. 

Glas:

Klart glas eller design glas - 10 mm (side 60)

Mål:

Maks. højde:  2.400 mm

Maks. bredde:  1.000 mm pr. dør

Maks. vægt: 100 kg. pr. dør

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Beslag:

Beslag i top og bund, rustfrit stål

Top-pinol

B-twist lille automatisk lukker.

Kan også leveres med gulvpumpe*

Greb:

TT-greb, rustfrit stål  350 mm (standard)

   720 mm*

   1.760 mm*

Vejl. udsalgspris:

Klart glas:   7.950 kr.

Design glas:  9.950 kr.

* Mod merpris.

B-twist

Top-pinol
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UNICA Skydedør på rør

Denne skydedør åbner og lukker ved hjælp af et rør på væggen, hvorpå døren hænger. Løsningen er 

meget let og elegant og har den fordel, at den ikke optager plads, da den ikke åbnes ud i rummet. Der 

sidder desuden et lille beslag i gulvet som gør, at døren kører jævnt og let.

Glas:

Klart glas, design glas, trendy glas eller lamineret 

glas med farvet folie (side 60-61)

Mål:

Maks. højde: 2.100 mm

Bredde:  800 - 1.000 mm pr. glas 

Maks. vægt:  60 kg.

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Greb:

Muslingegreb

TT-greb*

Rør:

Rustfrit stål Mål: 2.000 mm

Vejl. udsalgspris pr. dør komplet:

Klart glas:  9.890 kr.

Design glas: 10.390 kr.

Trendy glas:  11.390 kr.

Farvet folie: 11.390 kr.

* Mod merpris.

Muslingegreb
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UNICA Skydedør i skinne

Denne elegante skydedør åbner og lukker i en skinne. Skinnen kan monteres i enten væg eller loft, og 

giver dig dermed en god fleksibilitet. I gulvet sidder der et lille beslag, som holder glasset lige, når du 

åbner og lukker døren. 

Glas:

Klart, design og trendy glas, eller lamineret glas 

med farvet folie (side 60) 

Mål:

Maks. højde:  2.100 mm ved 8 mm glas

Maks. bredde:  1.060 mm pr. glas (hulmål maks. 

1.000 mm)

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Greb:

Muslingegreb

Skinne:

Sølv eloxeret Mål: 2.120 mm

Vejl. udsalgspris pr. dør komplet:

Klart glas:  9.250 kr.

Design glas: 9.750 kr.

Trendy glas: 10.750 kr.

Farvet folie: 10.750 kr.

Muslingegreb

     54                                           55



  78

UNICA Skillevæg

Hvis du har brug for en skillevæg, bør du overveje glas. Brug det f.eks. til walk-in skabe, til afskærmning 

ved kontoret eller ved behov for ruminddeling. Vores skillevægge laves i sikkerhedsglas, så risikoen for 

personskade bliver minimeret ved brud.

Glas:

Klart glas, design glas, lamineret glas (med eller 

uden farve) (side 60)

Mål (eksempel):

Højde:   2.000 - 2.500 mm

Bredde:  1.500 - 2.000 mm

Andre mål er mulige, spørg forhandler.

U-skinne:

Børstet stål look

Bund og sider: 20 mm

Top:  40 mm

Vejl. udsalgspris på illustrationen med u-skinner: 

Klart glas:   6.200 kr.

Design glas:  7.200 kr.

Lamineret:  7.200 kr.

Farvet lamineret: 9.200 kr.

2.000 mm

Eksempel:

2.300 mm
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UNICA Garderober

Vælg selv, om du vil have en garderobe med 1 eller 2 stykker glas, alt efter om garderoben skal afslut-

tes i begge ender, eller om den skal monteres på den eksisterende væg. Du kan også lave den afslut-

tende finish med en hattehylde i glas eller en vægbeklædning i en flot farve.

Glas:

Klart glas, design glas eller trendy glas (side 60-61) 

Mål:

Maks. bredde: 1.000 mm

Maks. højde: 2.300 mm

Spørg din forhandler om mål udover disse.

U-skinne:

Blank krom

Bøjlestang:

Blank krom.  Længde: 1.000 mm. 

Vejl. udsalgspris                   

  Med 1 glas Med 2 glas

Klart glas: 5.750 kr. 9.750 kr.

Design glas: 6.750 kr. 10.750 kr.

Trendy glas:  7.750 kr. 13.750 kr.
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CLEARSHIELDTM

Belægning som gør glasset mere 

klart og nemmere at rengøre.

Vejledende merpris: 550 kr. pr. m2

Farvet lamineret glas

Sort eller hvid - ikke gennemsigtigt.

Rød eller blå - findes som gennemsigtigt.

Spørg din forhandler for andre farver.

Klart glas - 8 og 10 mm:

PLANILUX

Almindeligt klart glas

Design glas - 8 og 10 mm:  

 

SATIMAT

Mat glas, så kun skikkelsen

ses bag glasset.

DIAMANT

Ekstra klart glas, uden 

grønligt skær.

GRÅ PARSOL

Klart glas med grå farve.

Transparent.

Glastyper

Hos unica line® lægger vi stor vægt på et spændende udvalg af glastyper. Her kan du se et 

udvalg, bl.a. vores Trendy glas. som er importeret fra Milano i Italien.

Trendy glas - 8 mm

SATIMAT DIAMANT

Kombination af de to forrige.

Mat glas, uden grønligt skær.

FIORI

Mat glas med mønster i klart,

som retro blomster.

    

SCACCO

Matte vandrette, asymmetriske 

tern

UNATIMO

Mat glas med klare retro 

cirkler.

STIPOLI

Matte striber i forskellige 

smalle lodrette streger.

FLEUR

Mat glas med gennemsigtigt

mønster. Maks højde: 1-950 mm.

KIKI-LINE

Mat glas med vand- og lodrette 

streger som er gennemsigtige.
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Kategori A - Glas med sikkerhedsfolie, 4 mm. 

Grå

RAL 7031

Grå metallic 

     

Sort 

RAL 9005

Rød 

RAL 3002

Kategori B - Farvet glas på diamant eller 

satimat med sikkerhedsfolie.  

Hvid diamant, 4 + 6 mm

RAL 9010

Sort, 6 mm

Ral 9005

       

Sort satimat, 4 mm

RAL 9005

Hvid satimat diamant, 4 mm

RAL 9010

Glastyper

Her ses vores flotte udvalg af farvet glas:

Kategori C - Farvet sikkerhedsglas,

4 mm hærdet.

     

Sort

     

Hvid diamant

Kategori D - FIORI, farvet hærdet sikker-

hedsglas, 4 mm med mønster.   

   

Hvid diamant

     

Sort 

Grøn

Rød
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Inspiration

På de følgende sider kan du finde inspiration til mange spændende glasløsninger, som ikke 

findes i vores standardsortiment. Men mulighederne er mange, og du er altid velkommen til 

at kontakte os eller din forhandler og forhøre dig om mulighederne.
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TEXGLAS er to lag glas, 

som er lamineret sammen 

med et stykke dekorativt 

tekstil imellem. 

Du kan vælge mellem 

mange forskellige teksti-

ler. Brug glasset til en skil-

levæg, i en dør eller et helt 

tredje sted - kun fantasien 

sætter grænser!



Inspiration

LED IN GLASS er et nyt produkt, 

hvor der er bygget LED belys-

ning ind i glasset. Du kan selv de-

signe det lysende mønster, eller 

vælge et, som passer til dit spejl 

med lys eller et standardmøn-

ster. Det kan bruges i alle former 

for interiør glas, såsom skille-

vægge og bruseafskærmninger. 

Pift din bolig op og lad glasset lyse!

Mønsteret til højre og nedenfor 

passer til spejl-serien DESIRE 

Bubbles, som er vist på side 38.
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Inspiration

Med PICTUREit® har du mulighed for at få trykt dit eget motiv eller bil-

lede på glasset. Du kan derfor indrette dit hjem med eget design. Du kan 

eksempelvis designe en glasdør, brusedør eller en skillevæg. Nedenfor er 

en trendy skyline trykt på vægbeklædning og sat op i køkkenet.
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PICTUREit® åbner en verden 

af nye muligheder med glas.



Inspiration
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En væg af glas kan give et meget 

moderne og personligt udtryk i dit 

hjem. Til højre ses en hyggekrog 

af glasset FIORI, og nedenfor er 

der skabt en hel væg af moderne 

italiensk designerglas.

Med vægbeklædning i en 

frisk farve eller et trendy de-

sign, kan du skabe en lækker 

kontrast i dit hjem. Har du 

mod på det, er mulighederne 

mange. Du kan beklæde hele 

væggen, eller blot en del af 

den, og vil du have en rød tråd 

i hele hjemmet, kan du vælge 

en glastype som matcher din 

brusedør eller glashylde.



www.unicaline.dk


