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VELKOMMEN TIL UNICA
BY GLASSOLUTIONS

UNICA er GLASSOLUTIONS’ varemærke for glasprodukter til
hjemmet. Med UNICA lægger vi vægt på at gøre det lettest
muligt for dig at opnå det udtryk, du gerne vil. Alle vores UNICA 
produkter er skræddersyede, og vi er derfor vant til at arbejde 
med både traditionelle og utraditionelle ønsker. Dine udfordrin-
ger er vores muligheder.
 
Vores grundlag for at løse netop dit behov styrkes yderligere
af vores bagland i form af det verdensomspændende selskab,  
Saint-Gobain, som vi er en del af. Saint-Gobain er en af verdens  
100 mest innovative virksomheder og har eksisteret i over  
350 år.

For dig betyder det, at vi altid har den nyeste viden kombineret
med solid erfaring. Vores produkter er grundigt gennemtestede,  
så du kan være sikker på at få en løsning, der opfylder dine krav.
 
I GLASSOLUTIONS drager vi nytte af vores globale netværk og 
værdsætter samtidig vores solide lokale forankring i Danmark. 
Størstedelen af vores glas i UNICA sortimentet produceres lokalt 
på vores fabrik i Esbjerg. GLASSOLUTIONS prioriterer at have 
produktion i Danmark for at sikre, at kvaliteten af glas og produk-
tion til en hver tid lever op til de gældende krav og normer. 

Vi ønsker dig god fornøjelse med kataloget!



Alle priserne i kataloget er vejledende udsalgspriser, inkl. moms og excl. 
opmåling og montage. Fragt kan forekomme. 
Vi tager forbehold for trykfejl.

Leveringstiden afhænger af det enkelte produkt. 
Forhør dig hos din forhandler. 

På vores hjemmeside www.glassolutions.dk kan du finde yderligere in-
formationer og gode råd om glasprodukter, rengøringsvejledninger m.m.

PRAKTISK INFO
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Alle løsninger produceret af GLASSOLUTIONS lever op til gældende krav 
og normer, og som en del af Saint-Gobain kontrolleres dette kontinu-
erligt. Alt glas er CE-mærket, og de samlede UNICA bruseløsninger er 
certificeret i henhold til EN 14428 og tilhører dermed den bedste klasse 
på markedet . Vi anvender sikkerhedsglas i alle produkter og tilpasser 
glasopbygningerne til hvert enkelt produkt. 

Til bruseløsninger er glasset hærdet, så det bliver op til seks gange så 
stærkt som almindeligt glas. For dig betyder dette, at der skal meget 
til, før vores glas går i stykker, og at det vil blive til små ufarlige stykker, 
hvis et brud skulle forekomme.

I GLASSOLUTIONS føler vi et ansvar for at passe på miljøet. Som pro-
duktionsvirksomhed har vi altid fokus på, hvordan vi kan mindske vores 
miljømæssige påvirkning. Vi registrerer derfor vores påvirkning af mil-
jøet via den såkaldte Life-Cycle Assessment, som er en måde hvorpå,  
hvert trin i et produkts levetid måles i forhold til miljøpåvirkning af  
forskellig art.

I vores arbejde med miljøet har vi en stor ressource i vores moder-
selskab, Saint-Gobain, der ønsker at være blandt de førende i verden 
indenfor konstruktion af bygninger ved at levere innovative og velfunge-
rende svar på nutidens vanskeligste udfordringer: vækst, energiforbrug 
og klima. Med Saint-Gobain i ryggen kan GLASSOLUTIONS gøre, hvad 
der skal til for at bidrage til bæredygtig produktion.

SIKKERHED OG CE-MÆRKNING

ET BÆREDYGTIGT FUNDAMENT
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Renere glas i længere tid 

For at mindske kalk på dit Unica produkt, har du mulighed for at vælge 
en SMARTCLEAN belægning på glasset. Belægningen samler vandet, 
så det blot render af glasset. For dig betyder dette, at du vil opleve  
færre kalkstriber, så det bliver lettere at holde glasset flot. Derudover 
mindskes bakteriefloraen med op til 85 % på indersiden af glasset.  
Vær dog opmærksom på, at du for et vedvarende flot resultat bør  
rengøre glasset, selvom du har SMARTCLEAN.
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BRUSELØSNINGER
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UNICA bruseløsninger laves 
altid efter dine specifikke  
mål, så du kan få præcis den 
glasløsning, du ønsker dig.

Vi køber de nyeste designglas  
hjem til vores lager, så du kan 
vælge blandt mange flotte 
looks.

Løsningerne leveres altid i  
sikkerhedsglas, så du og din 
familie kan føle jer trygge i  
jeres hjem.

Vores tilbehør og beslag er  
af høj kvalitet, er CE-mærket  
og gennemtestet i forhold til 
markedets skrappeste krav  
til produktion, holdbarhed og 
sikkerhed. Det er din garanti  
for den bedste samlede  
løsning.
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Glas (Se side 62):
Klart glas 
Design glas
Trendy glas

SMARTCLEAN – mod merpris

Mål:
Maks. højde:  2.000 mm
Maks. bredde: 1.500 mm
Spørg din forhandler om mål udover disse

Beslag:
Gulv: Vælg mellem u-skinne eller 2 beslag
Top: 2 stabiliseringsstænger til væg alternativt til loft mod merpris

Vejl. pris:
Klart glas:  6.995 kr
Design glas: 7.995 kr
Trendy glas:  9.100 kr

UNICA Paris
Fritstående glasafskærmning

Væ
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Glas (Se side 62):
Klart glas
Design glas
Trendy glas

SMARTCLEAN – mod merpris

Mål:
Maks. højde:  2.000 mm
Maks. bredde:  1.000 mm
Spørg din forhandler om mål udover disse

Hængsler:
MILANO Original 

Greb:
Knop (rund/firkantet) eller alternativt greb mod merpris

Vejl. pris:                
Klart glas:  6.975 kr 
Design glas: 7.955 kr 
Trendy glas: 8.995 kr

UNICA Nice
Enkeltdør
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UNICA Lille
Enkeltdør
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Glas (Se side 62):
Klart glas
Satimat glas

SMARTCLEAN – mod merpris 

Mål:
Maks. højde:  1.900 mm
Maks. bredde:  900 mm

Hængsler:
GLASSTEC CLASSIC

Greb:
Knop (rund/firkantet) eller alternativt greb mod merpris

Vejl. pris:          
Klart glas:  4.200 kr
Design glas: 5.100 kr
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Glas (Se side 62):
Klart glas
Design glas 
Trendy glas

SMARTCLEAN – mod merpris

Mål:
Maks. højde:  2.000 mm
Maks. bredde:  2.000 mm i alt
Spørg din forhandler om mål udover disse

Hængsler:
MILANO Original

Greb:
Knop (rund/firkantet) eller alternativt greb mod merpris

Vejl. pris:
Klart glas:  12.665 kr
Design glas: 13.750 kr
Trendy glas:  15.995 kr

UNICA Avignon
Dobbeltdør
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UNICA Strasbourg
Bruseafskærmning

Glas (Se side 62):
Klart glas
Design glas 
Trendy glas

SMARTCLEAN – mod merpris 

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
Vælg mellem stabiliseringsstang (45 eller 90 grader)
eller loftstang (mod merpris)

Vejl. pris:
Klart glas:  4.295 kr
Design glas: 5.395 kr   
Trendy glas:  6.495 kr
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Glas (Se side 62):
Klart glas
Design glas
Trendy glas

SMARTCLEAN – mod merpris 

Mål:
Maks. højde:  2.000 mm
Maks. bredde:  2.000 mm i alt
Spørg din forhandler om mål udover disse

Beslag/hængsler:
Sideparti: U-skinne
Vælg mellem stabiliseringsstang (45 eller 90 grader)
eller loftstang (mod merpris)
Dør-hængsel: MILANO Original

Greb:
Knop (rund/firkantet) eller alternativt greb mod merpris

Vejl. pris: Separat  Integreret sideparti
Klart glas:  10.900 kr 13.000 kr
Design glas: 13.000 kr 15.200 kr
Trendy glas:  15.200 kr 17.200 kr

UNICA Toulouse
Enkeltdør med sideparti
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Glas (Se side 62):
Klart glas
Design glas
Trendy glas

SMARTCLEAN – mod merpris 

Mål:
Maks. højde:  2.000 mm
Maks. bredde:  1.000 mm pr. glas
Spørg din forhandler om mål udover disse

Beslag/hængsler:
Dør: MILANO Original
Fastmonteret glas i u-skinne: Vælg mellem stabiliseringsstang 
 (45 eller 90 grader) eller loftstang (mod merpris)

Greb:
Knop (rund/firkantet) eller alternativt greb mod merpris

Vejl. pris: 
Klart glas:  10.600 kr
Design glas: 11.995 kr
Trendy glas: 14.995 kr

UNICA Valence
Hjørne af fast væg og dør
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Glas (Se side 62):
Klart glas
Design glas
Trendy glas

SMARTCLEAN – mod merpris 

Mål:
Maks. højde:  2.000 mm
Maks. bredde:  1.000 x 1.000 mm ved væggene
Spørg din forhandler om mål udover disse

Beslag/hængsler:
Sidepartier: U-skinne 
2 stabiliseringsstænger (45 grader) til væg eller loft (mod merpris)
Dør: MILANO Original 135o

    
Greb:
Knop (rund/firkantet) eller alternativt greb mod merpris

Vejl. pris:
Klart glas:  19.400 kr   
Design glas: 20.500 kr
Trendy glas:  22.600 kr 

UNICA Bordeaux
Hjørnedør med tre glas
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*med silikone



Glas (Se side 62):
Klart glas
Design glas
Trendy glas

SMARTCLEAN – mod merpris

Mål:
Maks. højde:  2.000 mm
Maks. bredde:  1.000 mm pr. dør
Spørg din forhandler om mål udover disse

Hængsler:   
MILANO Original 
Døren leveres med magnetliste

Greb:
Knop (rund/firkantet) eller alternativt greb mod merpris

Vejl. pris:
Klart glas:  13.250 kr
Design glas: 15.400 kr
Trendy glas:  17.600 kr

UNICA Lyon
Hjørneløsning med to døre
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SPECIALLØSNINGER
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UNICA by GLASSOLUTIONS tilbyder løsninger af glas, som  
tilskæres og behandles på vores fabrik i Esbjerg. 

Det betyder at vi selv har mulighed for at tilpasse glas til bruse- 
løsninger og andre glasløsninger til helt specielle opgaver.  
På den måde kan vi skræddersy en bruseløsning under en 
skråvæg eller en dør med en skæv vinkel, så det altid passer  
til lige netop dit hjem.



Firkantet stabiliseringsstang til væg:
Merpris*:  699 kr. udover vejl. pris på standardløsning 

Halbue til gulv under brusedør:
Blank krom. 
Mål: 20 x 6 mm. Leveres i overstørrelse  
Merpris*: 225 kr. pr. meter

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

Firkantet greb:
Blank krom 
Mål:  L: 260 mm. T: 13 mm
Merpris*:  1.000 kr. udover vejl. pris på standardløsning 

* Vejledende priser

TILLÆG 
TIL BRUSELØSNINGER
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N PICTUREit er en revolutione- 
rende måde at printe motiver  
på glas, så det holder både 
inde og ude.

Du kan vælge dit helt eget  
motiv, og anvende det præcis, 
hvor du ønsker det.  
 
Printet kan tåle vand, så det 
også kan bruges i din bruse- 
løsning.

Lad kreativiteten få frit løb  
og indret dit hjem med lækre 
motiver eller personlige  
billeder på dine glasløsninger.  
 
Kun fantasien sætter græn-
ser med PICTUREit.
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Vores sortiment af UNICA spejle  
kan opfylde ethvert behov. Vi laver 
dem efter dine individuelle mål  
og tilbyder også at faconskære  
dit spejl. Det kan du læse mere  
om under tillæg til spejle og væg-
beklædning på side 50 her i  
kataloget.

Vi tilbyder spejle i sikkerhedsglas,  
som desuden er specielt vel- 
egnede til badeværelser, og derfor 
ikke korroderer på bagsiden, selv 
om det hænger i et fugtigt rum.

Vores Miralite Natura er et spejl 
med en mere naturlig og varmere 
farvegengivelse end traditionelle 
spejle. Vi har gode testerfaringer 
med disse spejle fra prøverum i 
tøjbutikker.

SPEJLE
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Spejltyper:
A: 5 mm Miralite spejl 
B: 6 mm Miralite spejl med sikkerhedsfolie
C:  7 mm Stadip Miralite (lamineret sikkerhedsspejl)
D:  Backlight spejl med lys på bagsiden og
 skjulte beslag

Mål:
A, B og C: Maks. dimension: 1.500 x 2.000 mm
D: 600 x 800/800 x 600 mm og  
 1200 x 800/800 x 1200 mm

Beslag:
Unica Roset
UNICA 1120
UNICA 9003
Skjulte beslag 

Andet:
Leveres med poleret kant
For andre muligheder, se tillæg til spejle på side 50

Vejl. pris:
Spejl A: 1.050 kr pr. m2* 
Spejl B: 1.200 kr pr. m2* 
Spejl C: 1.660 kr pr. m2* 
Spejl D: 2.850 kr. for Backlight 600 /  
 3.550 kr. for  Backlight 1200

Lampe:
Cube lampe 625 kr
Kan monteres på enten spejl eller væg 

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

UNICA Spejle
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Unica roset

Unica 9003
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Unica 1120

Unica roset

Unica 9003

Spejltype:
Miralite Natura med ekstra naturlig og varm farve

Mål:
Maks. dimension: 1.500 x 2.000 mm
Spørg din forhandler om mål udover disse

Beslag:
Unica Roset
UNICA 1120
UNICA 9003
Skjulte beslag

Andet:
Leveres med poleret kant 
For andre muligheder, se tillæg til spejle på side 50

Vejl. pris:
1.490 kr pr. m2* 

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

UNICA Miralite Natura
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VÆGBEKLÆDNING
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Vægbeklædning i glas giver en eksklusiv mulighed for at sætte  
et personligt præg på indretningen.

Vi tilbyder et væld af glastyper og farver, og du har endda mulighed 
for selv at designe din vægbeklædning med PICTUREit, som også 
giver mulighed for at forstørre et billede som dekoration på væggen.

Vægbeklædningen kan produceres med udskæring og huller til  
stikkontakter eller lignende. 

Spørg din forhandler om mulighederne.
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Glas:
Farvede glastyper: Kategori A, B og C (side 63)

Mål:
Maks. dimension: 1.100 x 2.000 mm
Spørg din forhandler om mål udover disse

Beslag:
Unica Roset 
Unica 9003

Kan også fuges op med en syrefri silicone (vælg en fuge, der hæfter 
godt, og som passer til glastype og -farve)

Vejl. pris:
Kategori A:  1.595 kr. pr. m2*
Kategori B: 2.195 kr. pr. m2*
Kategori C: 3.100 kr. pr. m2* 

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

UNICA Vægbeklædning
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Unica roset Unica 9003
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TILLÆG 

Skruehul:  
Ø: 6-20 mm  
Pris pr. hul*:   170 kr

Hul:  
Ø: 21-80 mm 
Pris pr. hul*:   265 kr

Hak / udskæring: 
Efter tegning 
(spørg din forhandler).
Pris pr. udskæring*:  795 kr

Udskæring til stikkontakter:
Indmuringsdåse 1 M: 250 kr
Indmuringsdåse 1,5 M: 750 kr

* Vejledende priser

SMARTCLEAN         
Pris pr. m2 *: 550 kr

UNICA 1120 beslag:   
Blank krom eller børstet stål  
Pakke med 4 stk
Ø: 25 mm
Pris*:    350 kr 

UNICA 9003 beslag:   
Blank krom eller mat
Pakke med 4 stk
Ø: 19 mm
Pris*:    180 kr

UNICA Roset beslag:
Blank krom 
Pakke med 2 stk 
Ø: 20 mm
Pris*:    99 kr

Lampe: 
Cube lampe 
Pris*:   625 kr

Skjulte beslag:   
Maks. 12 kg 
Pris pr. sæt*:   275 kr

Maks. 24 kg. 
Pris pr. sæt*:     400 kr

Maks. 36 kg. 
Pris pr. sæt*:     595 kr

Sandblæst bort:
Maks bredde 150 mm
Pris pr. løbemeter*:  600 kr

Facetkant:
Bredde: 10, 20 eller 30 mm
Pris pr. løbemeter*: 375 kr.
Spørg din forhandler for pris på 
en bredere facetkant.

Facontillæg:
En skrå side Pris*: 750 kr
En buet side  Pris*:  1.500 kr
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Glas til gulv giver masser af lys og åbner rummene 
op. Brug det for eksempel til et kig ned til vinkæl- 
deren eller til at skabe sammenhæng mellem 
to etager i dit hjem. Det er også muligt at vælge 
designglas, for at skabe en helt unik og personlig 
stil.

Som trappetrin er glas også et flot og meget solidt  
materiale, som givet et let og elegant udtryk.

Hos GLASSOLUTIONS anvender vi altid sikkerheds-
glas, som er uden faldrisiko. Det vil sige, at selv 
hvis glasset mod forventning skulle gå itu, falder 
det ikke ud af konstruktionen, og der er derfor ikke 
risiko for at falde igennem.

INSPIRATION
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Glasdøre har vundet indpas i mange private hjem de senere år, 
fordi de lukker en masse lys igennem boligen.

Vi skræddersyr glasdøren så den passer helt perfelt til de  
eksisterende rammer, og du er dermed sikret et perfekt finish.

I UNICA sortimentet finder du flere forskellige typer glasdøre,  
så du kan vælge netop den, der passer til dit hjem. Prøv en dør 
med PRIVA-LITE glas, som kan gå fra at være mat til gennem-
sigtigt med et tryk på en knap.

Glasset er naturligvis sikkerhedsglas, så du ikke skal bekymre 
dig om brud og skader.

GLASDØRE
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UNICA Helglasdør
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Med selvlukkende effekt

* Mod merpris

Glas:
Klart glas eller design glas  
– 10 mm (side 62)

Mål:
Maks. højde:  2.400 mm
Maks. bredde:  1.000 mm pr. dør
Spørg din forhandler om mål 
udover disse

Hængsler:
Hydrauliske hængsler i rustfrit 
stål med selvlukkende effekt
Maks. vægt: 60 kg. pr. dør

B-twist:
Beslag i top og i bund, rustfrit 
stål;
B-twist er en automatisk gulv-
dørpumpe, rustfrit stål, som er 
nem at montere
Maks. vægt: 100 kg. pr. dør

Greb:
TT-greb, rustfrit stål 
350 mm (standard)
720 mm*
1.760 mm*

Vejl. udsalgspris:
Klart glas:   7.695 kr
Design glas:  8.595 kr

56



57



Glas:
Klart glas
Design glas
Også muligt med andre glastyper – spørg forhandler om pris på dette

Mål:
Maks. vægt:  80 kg
Maks. bredde:  1.010 mm pr. glas (hulmål maks. 950 mm)
Spørg din forhandler om mål udover disse

Greb:
Muslingegreb, rund eller firkantet

Skinne:
Børstet elox. aluminium 
Mål: Op til 2.000 mm

Vejl. udsalgspris pr. dør komplet:
Klart glas:  7.695 kr
Design glas: 8.595 kr

UNICA Skydedør

G
re
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Denne elegante skydedør åbner og lukker i en skinne med soft luk. 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.
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Tekstiler er på vej frem i boligindretningen, bl.a. fordi de bringer 
varme og blødhed ind i et rum.

TEXGLASS er to lag glas, som er lamineret sammen om et stykke 
tekstil. På den måde får du både den moderne tekstil og glassets 
minimalistiske rå look i ét.  

Brug TEXGLASS til adskillelse af rummet, i en glasdør eller bare  
til at skabe et anderledes look.

INSPIRATION
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Satimat diamant
8 mm

Planiclear
8 mm

Stipoli
8 mm

Kiki-line
8 mm
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Satimat 
8 mm

Diamant
8  mm

Grå parsol
8 mm
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Med SMARTCLEAN 
belægning

Uden SMARTCLEAN 
belægning

Anti-kalk behandling 
(fås på samtlige  
glastyper)

GLASTYPER

Stripes 3D
8 mm

Chuva 3D
8 mm
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Urban Grey
6 mm
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Vejledende farvegengivelse

Mocca
6 mm
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Hvid diamant
4 og 6 mm

Sort
6 mm

Rød
4 mm

Hvid satimat diamant
4 mm

Sort
6 mm

Hvid diamant
6 mm

Sort
4 mm

Sort satimat
4 mm
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PRIVA-LITE skifter fra gennemsigtig til matteret med et tryk 
på en knap, så snart du ønsker privatliv.

Du får på den måde et dynamisk glas, som du kan bruge  
mange steder i hjemmet, f.eks. som kontorvægge,  
skillevægge eller i dine termoruder.

Kun fantasien sætter grænser!

INSPIRATION
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ON

OFF



ON OFF

INSPIRATION
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Glasværn kan bruges både inde og ude, og er en elegant måde  
at sikre sig mod faldrisiko på.

Hos GLASSOLUTIONS leverer vi den komplette løsning med  
både balustre og glas, og vi har specialiseret os i, at finde den  
perfekte og mest sikre løsning til dig!

INSPIRATION
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www.glassolutions.dk


