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SVARTA  
DETALJER
 
Våra nya produkter 
kan användas för att 
skapa miljöer och 
trendiga svarta detaljer 
i offentlig-, kontors- och 
hemmiljö, inte minst i 
badrum. 

Vi presenterar nu ett komplett 
sortiment med stor flexibilitet för en 
rad olika inredningslösningar såsom 
rums- och kontorsmiljöer, fasta 
partier, rumsavdelare, fönster, dörrar, 
garderober och räcken inklusive 
gångjärn, handtag och knoppar i matt-
svart. Allt för att få den kompletta  
New York och industri-inspirerade 
stilen på plats. 

GSABs egenutvecklade profilserie  
Alu-Room2 gör det möjligt att bygga 
unika måttanpassade lösningar, 
där också enkelhet i montering, 
smäcker design och hög 
kvalitet är viktiga detaljer.

De nya produkterna för  
Alu-Room2 hittar du på baksidan. 
För mer information om våra 
andra svarta produkter tex.
garderobs- och duschlösningar
kontakta oss. 
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Din forhandler: 
AS GLASSRØNNING
www.glassronning.no / Tlf: 33 35 22 50 / Epost: post@glassronning.no
Smidsrødveien 45, 3120 Nøtterøy 

Vi reserverar oss för felskrivningar.

SVARTA  
DETALJER 
SNYGGA, SVARTA, SMARTA OCH FLEXIBLA PRODUKTNYHETER

SVARTA NYHETER FÖR DUSCH  OCH BADRUM  LANSERAS  UNDER VÅREN!

HANDTAG OCH LÅSHUS
Enkla att montera och kan 
kombineras med gångjärnsserierna 
Lux och Classic, designade med 
funktionen i fokus.  

DÖRRBLADSPROFIL
Ramprofil för dörrblad i glas. 
Används tillsammans med 
spröjsprofil eller fristående.

ALU-ROOM2  
Vägg-, tak- och golvprofiler för 
interiöra glaspartier. Ett flexibelt och 
snabbmonterat system. 

KARM
Nu finns även Alu-Karm Lux 
och Classic i mattsvart. Finns i 
modulmåtten M7x21 – M10x21 och 
kan även specialmåttas. Välj mellan 
klart, frostat, eller ljudlamellglas.

SPRÖJSPROFIL
Skapa rutnät i olika format. 
Profil med tejp. BxH 27x2 mm. 
Säljs i förpackning om 5 st  
profiler á 3 m.  

GÅNGJÄRN
Marknadens nättaste gångjärnserie 
utökas nu med en helt ny rundad 
modell, Lux Rondo. Tillsammans 
med Lux Line och Classic finns nu tre 
eleganta modeller av högsta kvalitet 
att välja mellan. 


