En värld av inspiration på vägen
till ditt nya badrum
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Gör en inre resa
Vad är det som gör att man på vissa platser kan koppla av och komma till ro?
Vi tror att det är när man känner sig hemma. När omgivningen runt omkring
dig är i samklang med ditt inre landskap. När allt är i balans och harmoni.
Att det sedan är ytterst olika vilka platser vi känner oss hemma på är en annan
sak. Men vi är ju alla individer med olika personligheter, så det är egentligen
inte så konstigt. Kanske är du en energirik person som uppskattar tempo och
puls? Eller kanske en stillsam filosof som vill låta tankarna vandra ostört?
När du skapar ditt nya badrum tycker vi att du ska
hämta inspiration utan att känna gränser. Utforska
all världens möjligheter av funktioner, lösningar
och miljöer för att plocka hem det bästa till dig.
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Låt oss guida dig på vägen mot
en fulländad badrumsupplevelse
Kvalitet hela vägen
En badrumslösning från Vetro bygger alltid på kvalitet, från golv
till tak och inifrån och ut. Vi har utvecklat egna profilsystem och
omsorgsfullt handplockat några svenska underleverantörer.
Vi väljer bara de bästa materialen för att uppnå förstklassig
och pålitlig funktion. Varför skulle vi sänka kraven? Det handlar
ändå om inredning som du behöver i ditt dagliga liv och som
ska tåla vardagens slitage i många år, i torrt och vått.

Made in Göteborg
Vi är medvetna om att vi varken ligger i Glasriket eller är
Sveriges metallindustriers Mecka. Här i Göteborg finns i
alla fall de allra finaste yrkesmännen när det handlar om att
förena glas och metall till högklassiga badrumslösningar.
Känsliga händer hittar minsta misspass, noggranna blickar
ser till att allt är i linje. Montörernas yrkesskicklighet
förtjänar att prisas, men du får den på köpet.

När special är standard
Vi tycker att en bra dusch- och badlösning ska anpassas till ditt hus och
dina behov, inte till standardmoduler och fraktoptimerade mått. Har du
charmfulla snedtak, ett äldre hus utan vinkelräta väggar eller helt enkelt
tycker att runda hörn är snyggast – så fixar vi det! Känn efter hur du vill att
ditt badrum ska anpassas till dig, och hur utrymmet ska passas in i ditt hus.
Sen hör du av dig till oss!
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Vi erbjuder en värld av inspiration som
gör att du känner dig som hemma, hemma

Europe Collection
Europe Collection är för dig som uppskattar mångfald och frihet att välja.
Här finns en grund av precision och kvalitet med en genomgående tanke
om funktion, men samtidigt mycket att välja på i färg, form och detaljer.
• Justerbara profiler, +5 / -15mm
• Dörrar med lyxiga lyftgångjärn
• Matt, blank, svart eller vit profil
• Klart, frostat eller gråtonat glas

World Collection
Det här är duschserien för dig som inte vill känna några
gränser, och som samtidigt vill njuta av lyxen i första klass.
Här finns en á la carte meny där du själv bestämmer vad
du vill ha; Bred eller smal. Hög eller låg. En dörr eller två.
Och allt med utsökt smak och kvalitet.
• Måttbeställda glaspartier
• Smäckra beslag och gångjärn
• 6, 8 eller 10 mm härdat säkerhetsglas

Nordic Collection
Nordic Collection är en duschserie som både är lätt och luftig och pålitligt gedigen.
Stabila väggar av transparenta glasblock kombineras med luftiga glasdörrar med
högklassiga beslag. Vårt unika BlockLock-system gör konstruktionen stadig.
• Kompletta duschmiljöer av glasblock och glasdörrar
• Duschdörrar med praktiska lyftgångjärn
• Stort urval av färger och strukturer på blocken
• Traditionella eller Pegasus designglasblock
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World

COLLECTION
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World Collection är valet för varje sann kosmopolit. Den som en
gång fått smak för det bästa i livet och vill ta in omvärldens inspiration utan att känna någon form av begränsning. Vi på Vetro
har i vår World Collection samlat all inspiration, alla möjligheter
och all erfarenhet vår långa resa i dusch- och glasbranschen gett
oss. Här finns nästintill obegränsade möjligheter till flexibilitet i
konstruktion, mått, form, stil och funktion. Samtidigt som rena
linjer och smäckra beslag gör att duschlösningarna nästan osynligt
smälter in i omvärlden, ger känslan av precision och kvalitet ett
oförglömligt intryck som absolut ingen missar.
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NEW YORK
KOSMOPOLITISK
TREND MED RENA,
ENKLA LINJER
New York ger din trendtolkning fritt fram.
Måttanpassade glasytor i 6, 8 eller 10
mm säkerhetsglas passar in överallt.
Med två halvsektionsdörrar blir insteget
generöst utan att dörrarna kräver alltför
stort svängrum. Se ytterligare fakta
om New York på sidan 15.
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KYOTO
EN MEDITATIV
ENKELHET MED
ÄKTA KÄNSLOR
Ett badrum i japansk tradition med
naturnära material, rena linjer och
dämpade färger. Med sin minimalistiska
konstruktion ger den ett öppet och enkelt
intryck som lämnar utrymme för stämningsfull njutning. Se ytterligare fakta
om Kyoto på sidan 15.
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NEW YORK
The Big Apple, NYC och staden som aldrig sover. New York har lika många epitet
som ansikten och karaktärer. I vår tolkning har stadens mångfald ett motstycke i
valmöjligheter. Det gäller både mått och placering samt glastyp och beslag.
En flexibel, stilig konstruktion med precision och funktionalitet.

Gångjärn
–se även
sidan 49

Farfalla är ett elegant och enkelt beslag för
envägsöppning. För inåt/utåt-öppning med
bekvämt återfjädrande nolläge väljer du
smäckra Flamea eller rejäla Pontere, som
klarar större vikter. Alla finns i blankt eller
matt utförande.

Hörn – fast + dörr / fast + dörr

Mått:

600–1200 mm / 600–1200 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

600–1200 mm

300
300
–600 mm –600 mm

Modell:

600–1200 mm

I World Collection finns inga
standardmått. Du väljer själv
höjd/bredd och kan anpassa
mått och vinklar efter utrymmet. Trekantiga ytor och runda
hörn är heller inga problem.

KYOTO
Naket och avskalat enkelt. Precis det man associerar med japansk tradition. Kyoto är
Japans tidigare huvudstad och även idag kröns Kejsaren här. Kyoto är även en fast
duschvägg med majestätisk hållning. Du kan kröna ditt badrum med en stilren och
modern duschvägg med kunglig lyster.
Modell:

Rak vägg - fast

300–1000 mm**

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom

300–1200 mm*

Mått b/d: 300–1200 mm* / 300–1000 mm**

*Kan beställas med bredare glas men kräver då extra stag och golvbeslag
**Kan beställas med specialstag, upp till 2000 mm

RIO
Duschdörrarna kan förses med
olika matchande knoppar och
handtag. Se sidan 46 för olika
exempel. Den stilrena World
Collection består endast av
glaspartier och beslag. Magnetoch släplister kan dock väljas
till efter behov.
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När det gäller glaset i din duschvägg väljer
du själv mellan klart, frostat eller gråtonat
efter smak. I exklusiva World Collection
kan du byta 6 mot 8 eller 10 mm glas för
en ännu gedignare kvalitetskänsla.

I Rio breder en öppet välkomnande Copacabanastrand ut sig mot ryggen av de höga
berg som innehåller stadens Favelor. I duschväggen kontrasterar samma högresta
vertikala glasparti mot en helt öppen yta. Duschväggen kan väljas som bara stänkskydd i klarglas, eller som insynsskydd med frostat eller gråtonat glas.

Modell:

Skärm – fast

Mått:

300–1000 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

300–1000 mm
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Miami är byggt i en ren, enkel arkitektur med ljusa färger och tilltalande linjer.
Duschmodell Miami I är en enkeldörrsmodell för dig som söker det rena och enkla.
En ljus, lätt och välkomnande bred öppning kännetecknar modellen. Det exklusiva
kommer på köpet.

Likt Miami III är version IV en dubbelnatur. En blandning av öppet och stängt.
I detta fall dock med en viktig skillnad. Här öppnar den upp sig - precis som
staden öppnar sig ut mot de fria vidderna i Mexikanska golfen.

300–1000 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

Modell:

Nisch – fast + dörr

Mått:

300–600 mm + 300–600 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

300
–600 mm

Nisch – enkeldörr

Mått:

600–1200 mm

Modell:

300
–600 mm

MIAMI IV

300–1000 mm

MIAMI I

Stränder och båtliv är ett ständigt närvarande inslag i Miamis karaktär. För den som
uppskattar det våta elementet även på hemmaplan erbjuder Miami II en öppen famn,
med två dörrar som öppnar upp sig likt vågbrytande pirer vid en välkomnande hamn.

I Singapore lever ännu traditionerna från den engelska kolonialtiden. Dagens puls i
en världsmetropol blandas med en klassisk känsla för kvalitet. Singapore I är den
moderna lösningen för dig som tröttnat på det traditionella duschdraperiet och
söker en högre kvalitetskänsla.

Nisch – dörr + dörr

Mått:

300–1000 mm + 300–1000 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

300–
1000 mm

Modell:

300–
1000 mm

SINGAPORE I

600–2000 mm

MIAMI II

Modell:

Badkar – enkelskärm

Mått:

300–1000 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

300–1000 mm

Som närmsta granne har det öppet välkomnande Miami en sluten värld på andra
sidan sundet – Kuba. Miami III & IV bjuder på samma kontrast. På ena sidan en fast,
stabil duschvägg som balkar av utrymmet. På andra sidan en dörr som svänger upp
och bjuder in.

I Singapore finns Asiens högsta levnadsstandard, byggd på stabila koloniala
traditioner och en flexibel aktivitet som fångar alla dagens trender. I badkarsskärmen
Singapore II får du en del stabilitet i det fasta partiet och en del flexibilitet i dörrpartiet
som gör insteget enkelt och lättåtkomligt.

Nisch – dörr + fast

Mått:

300–1000 mm + 300–1000 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

300–
1000 mm

Modell:

300–
1000 mm

SINGAPORE II

600–2000 mm

MIAMI III

Modell:

Badkar – fast + skärm

Mått:

300–600 mm + 300–600 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

600–1200 mm

300–
600 mm

300–
600 mm
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Sydney är en av Australiens folkrikaste städer och ett uppskattat resmål. Vår Sydney I
är en lika populär och välkomnande duschmodell med två öppningsbara dörrar.
En modern och effektiv duschlösning som känns trevlig och intim men med en
storslagen stil.

I San Francisco möter den av Golden Gate-bron krönta öppna bukten en dubbelt
stängd Alcatraz-ö. Vetros duschmodell med samma namn är en nytolkning i glas
som i ett hörn kombinerar fasta med öppningsbara partier. Fast eller öppen spelar
ingen roll, stadiga och stabila är partierna oavsett.

Hörn – dörr / dörr

Mått:

300–1000 mm / 300–1000 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

Hörn – fast / dörr + fast

Mått:

300–1000 mm / 300–600 + 300–600 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

300–1000 mm

CASABLANCA I

Staden är känd för sina havsvikar och stränder, varav Bondi Beach kanske är mest
känd. I duschen Sydney II är får du en egen vrå att slappna av i. Duschlösningen
består av ett fast parti som skapar avskildhet och en dörr som känns öppet
välkomnande. En stilren och tidlös hörndusch som ger mersmak.

Som exotisk skönhet är Casablanca välkänd sedan Bogarts dagar. Vår dusch
Casablanca är som öppen duschmiljö också en exotisk skönhet. Som Casablancas
välbesökta hamn erbjuder den skydd mot en fast väggs raka kustlinje.

Hörn – dörr + fast

Mått:

300–1000 mm / 300–1000 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom alt. matt krom

Modell:

Rak vägg – fast / fast

Mått:

700–2200 mm (dörr 300–1000 mm)

+ enkeldörr + fast / fast

300–1000 mm

Modell:

Djup/höjd: 300–1000 mm / 1000–3000 mm

300–1000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom

300–1000 mm

SYDNEY II

200–
600 mm

200–
300–1000 mm 600 mm

CASABLANCA II

Precis som San Francisco alltid varit öppen för det ovanliga och nya är denna
hörndusch öppningsbar på båda glasvinklarna. Den stora öppenheten delvis
inspirerad av stadens stora kinesiska population sedan 1800-talet, eller under
senare decennier som samlingsplats inom gay communityn.

Casablanca kommer från casa blanca dvs. det vita huset. Och som ett hus omsluter
duschen dig, likt en säker tillfartsort i en orolig värld. Det är ändå både luftigt och
tryggt med transparenta väggar åt tre håll och en inbjudande dubbeldörr som öppnar
upp sig som en famn när du anländer.

Mått:

300–1000 mm / 300–600 + 300–600 mm

Höjd:

1000–3000 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm
Blank krom alt. matt krom

300–1000 mm

Modell:

Rak vägg – fast / fast
+ dubbeldörr + fast / fast

Mått:

1000–3200 mm (dörrar 600–2000 mm)

300–1000 mm

Hörn – dörr / fast + dörr

300–
600 mm

Modell:

300–
600 mm

SAN FRANCISCO I

Beslag:

18

300–1000 mm

Modell:

300–
600 mm

Modell:

300–
600 mm

SAN FRANCISCO II

300–1000 mm

SYDNEY I

Djup/höjd: 300–1000 mm / 1000–3000 mm
Glas:

Klart, frostat, grått – 6, 8, 10 mm

Beslag:

Blank krom

200–
300–
300–
200–
600 mm 1000 mm 1000 mm 600 mm
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Europe
COLLECTION
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Vetros Europe Collection är serien för dig som uppskattar det
funktionellt beprövade och formmässigt fulländade. Den gamla
världen och den förädlade konsten i badrumstappning. Här har
genomtänkta lösningar förfinats genom år av praktisk erfarenhet.
Designen är lika funktionell som genomtänkt, för att passa stilmässigt i de flesta sammanhang. Våra smäckra, egendesignade
profilsystem är bas för ett brett sortiment där du kan välja
mellan olika glas och beslagsutförande för att få till något som
passar just dig.
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LONDON
EN CHARMFULL
FÖRENING AV
GAMMALT OCH NYTT
Trots sin gammaldags charm har London
alltid varit öppet för nya intryck, från Darwins
evolutionsteori till punkrock. Med en generös
glasdörr som möter ett fast glas i 90 grader
öppnar sig vår dusch London II minst lika
välkomnande. Se ytterligare fakta om
London II på sidan 27.
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PARIS
STÄMNINGSFULL
ATMOSFÄR OCH
BOHEMISK FRIHET
Låt tidlös charm prägla ditt badrum.
T.ex. klassiskt svart och vitt i fransk
cafétradition. Eller välj romantiska
pasteller. Eller passionerat rött. Den
enkla skärmväggen smälter in utan att
störa intrycket du vill skapa. Se ytterligare fakta om Paris på sidan 32.
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LONDON I

Vårt egenutvecklade system av
aluminiumprofiler håller högsta
klass i kvalitet och funktion. Välj
mellan matt eller blank aluminium
– eller lackerat i svart, vitt eller
valfri nyans på begäran.

Modell:

Hörn – dörr / dörr

Mått:

300–1000 mm / 300–1000 mm*

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart, vit

300–1000 mm

Från det lilla hörn av världen som London ändå är har staden dominerat världen som
centrum för det Brittiska Imperiet. Vår hörndusch London I dominerar på samma sätt
genom att vara en verklig storsäljare. Två öppningsbara glasdörrar i vinkel är en
nästan lika populär duschlösning som inspirationskällan är som resmål.

300–1000 mm

*650, 800, 900 mm finns som lagervara

LONDON II

Europe Collection har lyftgångjärn så att dörrarna går att
öppna även när golvet har fall.
Väggprofilen är dessutom
justerbar +15/-5 mm för att enkelt
kompensera lutningar och fall,
samt finjustering av mått.

Glas till duscharna i Europe
Collection väljer du själv. Ljust
och luftigt med klarglas, mer
privat och insynsskyddat med
frostat – och elegant och
stämningsfullt med gråtonat.

Modell:

Hörn – dörr / fast

Mått:

300–1000 mm / 300–1000 mm

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit
Stag:

300–1000 mm

London II är nästan lika populär som modell I, men egentligen lite mer tillknäppt. Det
ena glaspartiet är lika fast och orubbligt som en äkta engelsk gentlemans stiff-upperlip. En klassisk duschlösning, byggd som en vaktkur utanför Towern, utan att du för
den skull behöver förvänta dig sällskap av en Beefeater inuti.

300–1000 mm

Matt eller blank

LISSABON
Den som besökt Lissabon, åtminstone den som anlänt via hamnen, kan i kännemärket Torre de Belém känna igen inspirationen till vår dusch. Precis som byggnaden
kombinerar raka långsidor med runda hörn, kombinerar – och kompletterar –
duschen din släta väggvinkel med välkomnande svängda glasdörrar.

700/800/
900/1000 mm

Modell: Hörn – dörr / dörr
Mått: 700, 800, 900, 1000 / 700, 800, 900, 1000 mm*
Höjd:

1910 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart, vit

700/800/
900/1000 mm

* samtliga mått finns som lagervara
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MONACO I

Likt hur Parthenontemplet på Akropolisklippans topp kombinerar runda pelare med
plana ballustrader, kombinerar duschen Aten I de omväxlande raka och svängda
linjerna. I ett hörn omsluts du av dels en rak, dels en svängd glasdörr. Båda öppnar
välvilligt upp för besökare.

En exklusiv konstruktion med traditionstyngd stabilitet. Vi talar naturligtvis om
furstehuset Grimaldi – men även om duschlösningen Monaco I. Här får profilförankrade glasytor stå för stabilitet när hela det ena, och halva det andra partiet
är generöst öppningsbara. Precis som landet är öppet för besökaren.

Hörn – dörr / fast + dörr

Mått:

550, 650, 750, 850 mm / 450–1000 mm

Mått:

300–1000 mm / 300–600 + 300–600 mm

Höjd:

1910 mm

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart, vit

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit

450–1000 mm

Stag:

Finns som lagervara

300–
600 mm

Modell:
650/750/
850 mm

Modell: Hörn – dörr / dörr

300–
600 mm

ATEN I

300–1000 mm

Matt eller blank

ATEN II

MONACO II

Vår dusch Aten II kombinerar precis som modell I de omväxlande svängda och plana linjerna
i Parthenontemplet. Men där modell I öppnar upp sig för besökaren med båda glaspartierna,
har alternativ II istället fokus på ett tempels stadighet och låter det plana partiet vara fast.

Söker du flärd är Monaco II ett bra val. En elegant duschlösning, som kanske ändå
fokuserar mest på det berömda kasinot genom sin stabilitet och stadga. Här har du
två plana glaspartier där bara det ena till hälften är öppningsbart. Naturligtvis för att
se till att ingen obehörig släpps in i det exklusiva innandömet.

Höjd:

1910 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit
Stag:

450–1000 mm

Modell:

Hörn – fast / fast + dörr

Mått:

300–1000 mm / 300–600 + 300–600 mm

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit

Matt eller blank

Stag:

Matt eller blank

300–1000 mm

BERLIN

I vår duschlösning Dublin kan du som besökt staden känna igen dig. De fasta plana
vägganslutningarna är stadens raka linjer och räta vinklar. Det öppningsbara
ytterhörnet består av dörrar i glas med samma böljande mjuka linjespel som
Irlands vågiga hav och gröna kullar.

Berlin är duschlösningen för den som uppskattar kvalitet och precision. När inga
krusiduller får störa funktionaliteten och där gedigna lösningar uppskattas fullt ut.
Två fasta vägganslutningar ger orubblig stabilitet. De fortsätter i varsitt öppningsbart
parti, som förenas i ett vinkelrätt instegshörn. Enkelt och praktiskt.

Modell: Hörn – fast + dörr / fast + dörr

800–1150 mm / 800–1150 mm

Mått: 300–600 + 300–600 / 300–600 + 300–600 mm

Höjd:

1910 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Stag:

Matt eller blank

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit
800–1150 mm

Stag:

300–
600 mm

Hörn – fast + dörr / fast + dörr

Mått:

800–1150 mm

Modell:

300–
600 mm

DUBLIN

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit
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300–
600 mm

550, 650, 750, 850 mm / 450–1000 mm

300–
600 mm

Mått:

650/750/
850 mm

Modell: Hörn – dörr / fast

300–
600 mm

300–
600 mm

Matt eller blank
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NEAPEL IV

Vid Neapel formar Medelhavet en bukt. Vår duschserie Neapel är avsedd för
utrymmen som på samma sätt omsluter dig. Och duschväggen öppnar sig likt havet
för vida vyer. I modell I är glaspartiet en hel dörr som i ett enda öppningsbart stycke
ger generöst insteg även i mindre nischer.

Neapel IV är en delad lösning, där den ena är fast och den andra en dörr
som öppas mot väggen i partiets ena ände. En bra lösning om man behöver
dra sig undan, om inte Camorrans vrede, så väl alltför heta duschstrålar.

Modell:

Nisch – fast + dörr

Mått:

300–1000 mm*

Mått:

300–600 mm + 300–600 mm

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart, vit

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit

*550, 650, 800, 900 mm finns som lagervara

Stag:

300–
600 mm

Nisch – enkeldörr
300–1000 mm

Modell:

300–
600 mm

NEAPEL I

Matt, blank

NEAPEL II

PRAG I

Neapelbuktens hamn har dubbla vågbrytare för att vara rymlig. Duschserien
Neapel II kan också förses med dubbla dörrar för generöst insteg men små krav
på svängrum.

Staden Prags kajer utgör en fast gräns mellan floden Moldaus vatten och stadens
torrskodda invånare. Skärmväggen Prag låter badrumsbesökare gå torrskodda
genom att utgöra barriär mot badkarets vattenplask. Skärmväggen Prag I är en helt
öppningsbar historia, som helt kan fällas undan.
300–1000 mm

Mått:

300–1000 mm + 300–1000 mm*

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart, vit

300–
1000 mm

Nisch – dörr + dörr

300–
1000 mm

Modell:

Modell:

Badkar – enkelskärm

Mått:

300–1000 mm

Höjd:

1450 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil:

Matt, blank, svart, vit

*1060, 1260, 1560, 1760mm finns som lagervara

PRAG II

Neapel III har en dörr som öppnar i partiets mitt och ett fast parti som motpart.
I halvöppet läge med Neapels halvö som skärm och det fasta partiet som kusten
ned mot Vesuvius.

Dörrar hör till Prags stolthet. Ofta gedigna portar mot gatans brus och ned till mörka
ölkällare. Vill du ha en stabil men svängbar duschskärm vid badkaret är Prag II rätt
model med ett uppstagat fast parti följt av en svängbar dörr.

Nisch – dörr + fast

Mått:

300–1000 mm + 300–1000 mm

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit
Stag:
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Matt eller blank

300–
1000 mm

Modell:

300–
1000 mm

NEAPEL III

Modell:

Badkar – fast + skärm

Mått:

300–600 mm + 300–600 mm

Höjd:

1450 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

300–
600 mm

300–
600 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit
Stag:

Matt, blank
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BARCELONA

Modell:

Rak vägg – fast + dörr / fast + dörr

Bredd:

900, 1060, 1200, 1330 mm

Djup:

700–1200 mm

Höjd:

1910 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil/knopp: Matt, blank, svart eller vit
Stag:

700–1200 mm

Är du öppen för intryck är Barcelona staden för dig. Tar du gärna emot intryck även i
duschen kan vår konstruktion med glas på tre sidor passa minst lika bra. Sidostyckena
är plana, men dörrarna är svängda i närmast Gaudiska böjar.

900/1060/
1200/1330 mm

Matt eller blank

PARIS
För den frimodige, öppensinnade och oreserverade frankofilen är Paris det självklara
valet. Lika frigjord och mottaglig för förstulna blickar kan du vara med vår duschvägg
Paris. Enklast tänkbara lösning med ett fast glasparti som hindrar stänk åt sidan, men
i övrigt lämnar en oreserverad öppenhet.

Modell:

Skärm – fast

Mått:

300–1000 mm

Höjd:

1910 mm (frimått 1000–2000 mm)

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil:

Matt, blank, svart eller vit

Stag:

Matt eller blank

300–1000 mm

AMSTERDAM
Om Amsterdam är lika öppen och oreserverad som Paris låter vi vara osagt.
Men i duschtappning är likheten påfallande. Här får enklast tänkbara stänkskydd åt
sidan vara nog. Dessutom mjukt formad och svängbar, vilket frigör utrymme som
uppskattas av trångbodda, holländare som svensk.

Modell:

Skärm – dörr

Mått:

820 mm

Höjd:

1910 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profil:

Matt, blank, svart, vit
820 mm

Finns som lagervara
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NORDIC
COLLECTION

34

För dig som vill ha det bästa ur nordisk tradition har vi tagit fram
Nordic Collection. Likt en kombination av Zorn och Carl Larsson
förenar den det rustikt gedigna med det lätta och luftiga. Serien
kombinerar glasdörrar i en mängd olika utföranden med glasblock.
Allt levereras i färdiga paket. Glasblocken kan väljas i princip fritt ur
Vetros breda sortiment; frostade, mönstrade, färgade. Traditionella
eller med nästan osynlig fog. I kombinationen skapar sidoväggarna av glasblock en avskild vrå, samtidigt som glasdörren ger luft
och lätthet åt hela konstruktionen.
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STOCKHOLM
DET KLASSISKA
NORDISKA LJUSET I
VÅTRUMSVERSION
En luftig lätthet kännetecknar nordisk
design ända sedan Carl Larssons dagar.
Med glasblock på ena sidan och utrymmeseffektiv dubbeldörr åt den andra kan både
du och ljuset flöda fritt. Se ytterligare
fakta om Stockholm på sidan 42.
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ÅRE
MED KONTRASTER
SKAPAS LIVFULLA
MILJÖER
Med Åre som inspiration är det lätt att
förstå livskraften i kontraster. Här möts
gammalt och nytt. Populariteten som
turistort matchas dessutom väl av efterfrågan på vår duschlösning. Se ytterligare
fakta om Åre på sidan 43.
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FALSTERBO

Nordic Collection bygger på våra
egenutvecklade aluminiumprofiler. Välj mellan matt eller
blankt utförande, eller lackerat
i svart eller vitt (fler nyanser
på begäran).

Modell:

Hörn – fast + dörr / fast + dörr

Mått:

960 / 960 mm (Basic)

Höjd:

1955 mm (Basic)

960 mm

Falsterbonäset avslutar Skånes stabila landmassa i en smal och smäcker landtunga med
exklusiv elegans. Vår duschmiljö med samma namn har samma dynamik, där vägganslutningar av stadiga glasblock avslutas i ett luftigt och ljust glasdörrshörn som öppnar
upp vyerna och låter blickarna löpa helt fritt. Enbart dörrar, se London I sid 27.

Glasblock: 2x20, Basic alt. Design (se sid. 48)
Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profiler:

Matt, blank, svart, vit

960 mm

VISBY

Modell:

Hörn – fast + dörr / fast + dörr

Mått:

980 / 980 mm (Basic)

Höjd:

1955 mm (Basic)

960mm
mm
980

Precis som ringmuren i Visby kombinerar en robust stabilitet med böljande former,
kombinerar vår duschlösning fasthet och form. Halva glasblocksväggar övergår i
svängda glasdörrar från två håll, som förenas mot mitten i ett mjukt avrundat
duschhörn.

Glasblock: 2x20, Basic alt. Design (se sid. 48)
Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profiler:

Matt, blank, svart, vit

960
980 mm
mm

UPPSALA

I standardutförande finns alla modeller som lagervara – samtidigt är
Nordic Collection mycket flexibel och modellerna på de följande
sidorna är bara exempel. Vi anpassar gärna glasblockskonstruktion
och glasdörrar helt efter dina önskemål. Hör med oss!
Glasblock
–se även
sidan 48
Samtliga mått och ritningar på följande
sidor avser glasblock ur Basic-serien, med
Design-block kan måtten skilja sig något.
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Uppsala är kanske mest känd för sin domkyrka. Ett stabilt och gediget bygge – precis
som vår dusch med samma namn. Här kröns stadiga plana väggar av valv som skapar
rymd och atmosfär, precis som vår duschs raka glasblocksväggar förenas i en välvd
glasdörrsbåge med ungefär samma uttryck. Enbart dörrar, se Lissabon sid 27.
Modell:

Rak vägg – fast + dörr / fast + dörr

Mått:

1120 / 910 mm (Basic)

Höjd:

1955 mm (Basic)

910 mm

Glasblock till din duschlösning väljer du ur vårt gigantiska sortiment.
Här finns allt från standardmodeller till superexklusiva designblock i sober
metallic eller intensiva färger. Med Pegasus extra smala fog maximerar
du elegans och ljusinsläpp utan att för den skull offra något i stabilitet.

Glasblock: 2x30, Basic alt. Design (se sid. 48)
Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profiler:

Matt, blank, svart, vit

1120 mm
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KIRUNA

Göteborgs centrum ligger som en plan vägg längs en långsträckt älvkust med vatten
framför sig, men med själva öppningen mot havet vinkelrätt mot strandlinjen.
Duschen Göteborg I är också en rätvinklig konstruktion där en plan glasblocksvägg
övergår i en glasdörr, som öppnar upp i en rät vinkel. Enbart dörr, se Neapel I sid 30.

Duschen Kiruna är en tvådelad lösning, precis som staden. Här ska dock delarna
samverka och inte efterträda varandra. Samverkan består i duschvarianten av dels
glasdörr som ger flexibelt insteg, dels av glasblocksväggar som ger Malmbergsfast
stabilitet åt konstruktionen. Enbart dörr, se Neapel I sid 30.

Hörn – fast / dörr

Modell:

Hörn – fast / fast + dörr

Mått:

975 / 880 mm

Mått:

975 / 1025 mm

Höjd:

1955 mm

Höjd:

1955 mm

880 mm

Modell:

Glasblock: 1x50, Basic (se sid. 48)
Glas:
Profiler:

Klart, frostat, grått – 6 mm
Matt, blank, svart, vit

975 mm

Ej möjlig med glasblock från Design-serien

Glasblock: 1x50, 1x20, Basic (se sid. 48)
Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profiler:

Matt, blank, svart, vit

1025 mm

Ej möjlig med glasblock från Design-serien

Göteborg II för också tankarna till stadens geometri. Men där modell I för tankarna till
den centrala älvbädden liknar Göteborg II mer stadens västliga delar där älvsundet
öppnar ut sig vidare ut mot Vinga. Enbart dörr, se Neapel I sid 30.

Åre domineras av en klassisk och välkänd bergssilhuett vars diagonala sluttningar
ger ett påfallande stabilt intryck. I vår duschlösning övergår bergfasta glasblocksväggar
i en glasdörr i diagonal, som skapar insteg genom ett avhugget hörn på duschkonstruktionen. Modell I med en smalare dörröppning. Enbart dörr, se Neapel I sid 30.
Hörn – fast / fast + dörr

975 / 980 mm

Mått:

990 / 990 mm (1005 / 975)*

Höjd:

1955 mm

Höjd:

1955 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profiler:

Matt, blank, svart, vit

0m

Modell:

Mått:
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Hörn – fast / dörr
980 mm

Modell:

Glasblock: 2x30, Basic alt. Design (se sid. 48)
975 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profiler:

Matt, blank, svart, vit

Ej möjlig med glasblock från Design-serien

990mm (*1005mm)

ÅRE I

m

GÖTEBORG II

Glasblock: 1x50, Basic (se sid. 48)

990mm (*975mm)

*Rekommenderade mått vid 45° montering

ÅRE II

Öarna i Stockholms skärgård är inspirationskälla till vår duschlösning med samma namn.
Här får ljuset flöda fritt från flera håll, antingen genom en glasblocksvägg som släpper in
ljus samtidigt som den är en trygg och stabil konstruktion. I vinkel en dubbeldörr som likt
en mälarsluss öppnar upp och släpper fram. Enbart dörrar, se Neapel II sid 30.

Duschlösningen Åre II är en tolkning av den nya större och öppnare skidorten.
Duschlösningen är som modell I byggd på stabila glasblocksväggar och med samma
diagonala glasdörr, men här med ett bredare och mer storslaget insteg. Enbart dörr,
se Neapel I sid 30.
Modell:

Hörn – fast / fast + dörr

975 / 1130 mm

Mått:

1060 / 1060 mm (1075 / 1045)*

Höjd:

1955 mm

Höjd:

1955 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profiler:

Matt, blank, svart, vit

Ej möjlig med glasblock från Design-serien
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0m

m

Hörn – fast / dörr + dörr

Mått:

1130 mm

Modell:

Glasblock: 2x30, Basic alt. Design (se sid. 48)
975 mm

Glas:

Klart, frostat, grått – 6 mm

Profiler:

Matt, blank, svart, vit

1060mm (*1075mm)

STOCKHOLM

Glasblock: 1x50, Basic (se sid. 48)
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550 mm

975 mm

GÖTEBORG I

1060mm (*1045mm)

*Rekommenderade mått vid 45° montering

43

Släpp in ljuset, men stäng ute
blickarna med en vägg av glasblock
GLASBLOCK ÄR EN STABIL OCH ROBUST DEL AV DUSCHARNA I VÅR NORDIC COLLECTION. Men glasblock
kan användas till fler syften i ditt hem. De bildar rum utan att stoppa upp ljusflödet och ger därmed en ljusdyrkande och
soltörstande svensk befolkning en dos välbehövlig ljusterapi. Använd dem till transparenta väggar på fler ställen och låt
det nordiska ljuset flöda! Vårt stora sortiment ger dig kreativa möjligheter du inte trodde fanns med en uppsjö av olika
mönster, strukturer och färger.

DESIGN COLLECTION

BASIC COLLECTION

Tror du att du vet hur glasblock ser ut, kan du tänka om! I vår Design
Collection finns glasblock med färger, form och strukturer du aldrig
sett och som verkligen gör skäl för namnet. Moderna matta ytor, fräcka
dekorfärger och inte minst en tunn och nätt 2-millimeters fogbredd gör
att dessa designblock skapar helt nya och trendiga uttryck. Snygga
rundade hörn- och ändblock
förhöjer känslan
av exklusivitet.

I Tjeckien har den Böhmiska glastraditionen ett starkt fäste och här
finns också yrkeskunskapen som garanterar en hög kvalitet. De traditionella glasblocken i Basic Collection har ett beprövat formspråk, men
innehåller ändå varianter i färg, struktur och mönster som tillfredsställer
de allra flesta smakriktningar. En 5-millimeters fog ger konstruktionen
stabilitet och fogarnas
rutmönster skapar en
tydlig struktur.

BLOCKLOCK INSTALLATIONSSYSTEM
Vårt egenutvecklade monteringssystem för glasblock gör arbetet
enklare än någonsin. Med lister och lim kan vem som helst lyckas.
Du köper färdiga kit efter storleken på din vägg, från 10 till 50 block,
och kan välja mellan 5 mm och 2 mm fog. För större väggar kan man
kombinera flera paket.
Det finns färdiga kit för
raka och svängda väggar
samt snygga avslutningslister i olika
material och färger.
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TILLVAL

ALTERNATIV

KNOPPAR/HANDTAG/
HÄNGARE

GÅNGJÄRN
En viktig detalj i World Collection är
gångjärnen. Högsta finish på både
Farfalla (standard) samt tillvalen
Flamea (nättare) och Pontere
(kraftigare). Välj mellan blank eller
matt krom. Se sidan 49 för ritning
och tekniska funktioner.

Väldesignade beslag med högsta
finish kröner din dusch. Välj mellan
handtag, knoppar och andra beslag
i matt- eller blankkromat utförande.

*Finns även i svart (PD1S)
eller vit (PD1V).

PD1M Handtagsknopp
Standard Matt Höjd 50mm*

PD1B Handtagsknopp
Standard Blank Höjd 50mm*

PD2B Handtagsknopp
Blank Höjd 300mm

PD2M Handtagsknopp
Matt Höjd 300mm

LISTER

Farfalla

Flamea

Pontere

Magnetlister

Klart

Frostat

Gråtonat

6, 8 eller 10 mm glas

Matt

Blank

Vitlackerad

Svartlackerad

Klart

Frostat

Gråtonat

Magnetlister

Magnetlister, anslagslister och
släplister kan läggas till på begäran.
Detta måste beställas tillsammans
med duschen eftersom vi måste ha
med det i beräkningarna.

GLAS
Glas i World Collection kan väljas i
6, 8 eller 10 mm tjocklek, samt klart,
frostat eller gråtonat utförande.
PD3M Rund knopp
Matt Ø29mm

PD3B Rund knopp
Blank Ø29mm

PD4M Rund knopp
Matt Ø30mm

PD7B Täckt knopp för hål
Rostfri borstad Ø65mm

PD5B Rund knopp Blank Ø40
mm (finns även i matt PD5M)

PD6B Täckring hål
Blank Ø65mm

PD6M Täckring hål
Rostfri borstad Ø65mm

PD8 Hål med invändig
slipning Ø56mm

ALTERNATIV
PROFILER
Gångjärn och övriga profiler till
Europe och Nordic Collection
levereras i matt eller blankt
utförande, samt lackerat i svart eller
vitt (eller valfri kulör på begäran).
Max höjd 2000mm. Ritning sid 49.

PD9 Handtag handdukshängare
Blank Max längd 1000mm

PD11 Handtag rostfri
Ø16mm Höjd 200mm

PD12 Handtag rostfri
Ø16mm Höjd 300mm

STABILISERINGSSTAG

GLAS/LISTER

Beroende på modell, konstruktion
och glasval kan stabiliseringsstag
behövas. Våra stag matchar övriga
beslag med hög kvalitet och finish.
De finns i matt eller blankt utförande.

Dina glas till Europe och Nordic
Collection kan väljas i klart, frostat,
eller gråtonat utförande. Magnetoch tätlister till våra produkter är av
högklassig silikon. Beroende på miljö
och bruksmönster kan de dock behöva
bytas. Hör av dig till oss då!
P1017 Blank, vägg / glas.
400mm, Ø12mm.
P1018 Matt, vägg / glas.
400mm, Ø12mm.
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PD10 Handdukshängare
Blank

P1046 Blank, glas / glas.
460mm, Ø12mm.
Kapningsbart.

P1010 Blank, vägg / glas.
1000mm Ø12mm. Kapningsbart.
P1020 Blank, vägg / glas.
2000mm Ø12mm. Kapningsbart.
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56

1000 x 2500 mm

8 mm

1000 x 2000 mm

10 mm

800 x 2000 mm
90

90

90

22

8
64

64

90°

FLAMEA
Smäckert designbeslag med utsökt form.
4
Automatisk stängning med ställbart noll-läge.

56

56

56

ca 31
6/8/10

71

55

4

4

8

-

8 mm

1000 x 2500 mm

10 mm

1000 x 2000 mm

Vid större mått måste gångjärn läggas
till. Kontakta Vetro för mer information.

64

64

90°

90°

6 mm

17,5

17,5

22

22

88

57,5

57,560

8
17,5

Slät metallic

55
MAXMÅTT FÖR 2 GÅNGJÄRN:

55

90°
8

90°

657,5
0

Moln metallic

10

510

5

Blå

71

PONTERE

Grå

10

Akvamarin

Vid större mått måste gångjärn läggas

71

Sobert beslag för kraftiga konstruktioner.
Automatisk stängning med ställbart noll-läge.

Siena

700 x 2000 mm

90

Slät frost

900 x 2000 mm

10 mm

90

Moln frost

8 mm

90

Slät

1000 x 2400 mm

till. Kontakta
Vetro för mer information.
10
14

10 14

75-95

6 mm
10

90
90

Moln

10

ca 31

45,535

20

75-95

MAXMÅTT FÖR 2 GÅNGJÄRN:

6/8/10

Ljusblå

4

30

20

Koboltblå

38

45,5

Brun

30

6/8/1020

Grå

4535
,5

Bredkorsräfflad

38

ca 31

4

DESIGN

6 mm

64
Vid större mått måste gångjärn läggas
till. Kontakta Vetro för mer information.

90°

22

88

17,5

4

90°

Frostad insida

4

17,5

8

257,5
2 60

90°
8

60
57,5

BASIC

Slät frost

MAXMÅTT
FÖR 2 GÅNGJÄRN:
55

55

60

5 10

4

Moln frost

56

ca 31

Elegant standardbeslag av högsta kvalitet.
90°

90°

Slät

5

FARFALLA
5
10

Moln

71

90

Till duscharna i Nordic Collection väljer du glasblock ur vårt breda sortiment, antingen tidlösa klassiker ur vår Basicserie eller
moderna trendblock ur vår inspirerande Designserie. Nedan visar vi några av storsäljarna i respektive serie – hela sortimentet
och inspirerande exempel på kreativa inredningslösningar med glasblock hittar du på vår hemsida, www.vetro.se.

71

90

GÅNGJÄRN

6/8/10

45,5
20

ALTERNATIV GLASBLOCK

6/8/10 20 ca 31

4

45,5

4

ALTERNATIV VID RÖRGENOMFÖRING

75-95

6/8/10

20

48
10

10

30

38

10

30

10

10 14

75-95

71

55

10

56

56

20ca 31

45,535

Europe och Nordic Collection har lyftgångjärn så att dörrarna går
att öppna även när golvet har fall. Väggprofilen är dessutom
justerbar +15/-5 mm för att enkelt kompensera
lutningar och fall,
75-95
samt finjustering av mått. (Detta exempel visar Neapel I, sid 30)

38

ca 31

4

4
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35

LYFTGÅNGJÄRN
35

Vi har lösningar för dragning av utanpåliggande vattenledningar till
alla våra serier. Glaspartierna i World kan vi leverera med urtag eller
hål för rör, till Europe kan håltagning borras på plats i väggprofilen.
För glasblocken i Nordic finns flera lösningar – hör av dig till oss!
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RÖRGENOMFÖRINGAR
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CHECKLISTA

Tänk på det här när du
ska välja duschmodell
Köpvillkor
LEVERANS OCH RETURER

Ankommande gods skall omgående kontrolleras av kund för
att undvika eventuella felaktiga beställningar. Reklamationer
accepteras endast inom 5 arbetsdagar från leveransdag.
Vid retur skall Vetro alltid kontaktas. Specialtillverkade och
anpassade varor återtages ej. Lagervara krediteras med
80% av nettobeloppet om retur skett inom 90 dagar och
med 50% av nettobeloppet om retur skett inom 180 dagar.
Ej lagerförd vara krediteras med 50% av nettobeloppet om
retur skett inom 180 dagar. Vid returer skall Vetros
Returblankett bifogas med returnummer. Reklamationer av
visuella defekter godkänns inte efter påbörjad montering.
GARANTI DUSCH

20 års garanti vid eventuella fabrikationsfel. Observera att
garantin endast gäller så länge Vetros monteringsanvisningar och rekommendationer följs.
GARANTI GLASBLOCK

3 års materialgaranti på glasblock i Basicserien. 10 års
materialgaranti på glasblock i Designserien. Observera att
garantin endast gäller så länge Vetros monteringsanvisningar
och rekommendationer följs.
Det kan förekomma nyansskillnader mellan olika leveranser
av glasblock. Även mellan helblock, halvblock och hörnblock,
ändblock kan det skilja i nyansen. Detta beror på att olika
slags form på blocket ger olika mycket ljusinsläpp, även om
glaset är exakt detsamma. Detta skall inspekteras av kunden
före montering. Glasblock med frostad yta är försedd med
skyddsplast som skall avlägsnas före montage för att säkerställa att blocken är fria från defekter. När kunden påbörjar
monteringen av glasblocken anses dessa som godkända.
GARANTI BLOCK LOCK

Vetro lämnar 35 års materialgaranti på BlockLock limsystem
för glasblock. Observera att garantin endast gäller så länge
Vetros monteringsanvisningar och rekommendationer följs.
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1 Vilken modell?

1 Vilken modell?

1 Vilken modell?

Placering i hörn eller på en rak vägg, i en
nisch eller bara en enkel avskärmning.

Placering i hörn eller på en rak vägg, i en
nisch eller bara en enkel avskärmning.

Placering i hörn eller på en rak vägg?

2 Mått

2 Mått

Bredd och höjd, samt ev. djup (tänk även på
hur mycket svängutrymme som finns för att
kunna öppna dörrar, övriga möbler, fall, mm).

Alla modeller med raka glas går även här
att skräddarsy efter era unika mått.
Läs mer under varje modell.

Vill ni lägga till eller dra ifrån glasblock för
att anpassa måtten går det alldeles utmärkt.
Vi kan också skräddarsy alla raka duschdörrar för detaljanpassa måtten.

2 Mått

3 Gångjärn

3 Profil

3 Profil

Våra olika serier har varierande funktioner,
exempelvis enkelledad öppning i 90° eller
dubbelledad i 180°, hur mycket vikt, etc (läs
mer om våra gångjärnserier på sidan 49).
Välj mellan matt eller blank finish.

Matt, blank, svart, eller vit.

Matt, blank, svart, eller vit.

4 Glastjocklek
6, 8, eller 10mm.
5 Glastyp
Klart, frostat, eller gråtonat glas.
6 Urtag/snedkapningar

4 Glastyp

4 Glastyp

Klart, frostat, eller gråtonat glas .

Klart, frostat, eller gråtonat glas i dörren.

5 Tillval

5 Typ av glasblock

I Europe Collection ingår alltid magnetlister
och släplister. Men de flesta modeller går
att beställa med annat handtag eller knopp
än standard om ni önskar. Även i Europe
Collection går det att lägga till handdukshängare i eller på glaset? (Se alla tillbehör
på sidan 46-47).

Många modeller går att bygga med glasblock
från både Design och Basic serien. Dock
aldrig kombineras. (Några exempel ur vårt
stora glasblockssortiment på sidan 48, hela
sortimentet hittar du på www.vetro.se).
6 Tillval
I Nordic Collection ingår alltid magnetlister
och släplister. Men de flesta modeller går att
beställa med annat handtag eller knopp än
standard om ni önskar. (Se alla tillbehör på
sidan 46-47).

Behövs det göras urtag eller hålbild i glaset
för utanpåliggande rör, kakelbårder, eller
lister? I så fall behöver vi en måttskiss på det.
7 Tillval
Vill du ha magnet- eller släplister? Annat
handtag eller knopp än standard? Handdukshängare i glaset? (Se tillbehör på sidan 46–47).

MER INFORMATION OCH
KOMPLETT PRODUKTPROGRAM HITTAR DU
PÅ WWW.VETRO.SE
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