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Vi är stola över vår bakgrund. I över 65 år har vi arbetat 
med produkter där glaset är den centrala komponenten. 
För oss är glaset möjligheternas material och vi har haft 
tid att utveckla vårt sortiment och vågar påstå att vi kan 
leverera några av marknadens bästa produkter med gla-
set i fokus. 

Samtidigt som det är framtiden vi siktar mot, så vilar vi 
tryggt på vår historia. Utan erfarenhet kan vi inte nå våra 
kvalitetsmål. Våra kunder är främst glasmästare som 
ställer högsta krav på kvalitet och funktionalitet.

Våra produkter ska vara lätta att installera oavsett om 
du är proffs, som snabbt och med precision arbetar med 
detta dagligen, eller om du bara ska göra en installa-
tion till dig själv. Slutresultatet ska i alla avseenden bli 
perfekt.

GLASET ÄR VÅR RYGGRAD
Vi är stolta över vår bakgrund. I över 65 år har vi arbetat 
med produkter där glaset är den centrala komponenten. 
För oss är glaset möjligheternas material och vi har haft 
tid att utveckla vårt sortiment och vågar påstå att vi kan 
leverera några av marknadens bästa produkter med glaset 
i fokus. 

Produkterna tillverkas med hantverksmässig exakthet i 
vår fabrik i Stockholm vilket gör att vi känner oss trygga 
med att lämna lång materialgaranti.

Samtidigt som det är framtiden vi siktar mot, så vilar vi 
tryggt på vår historia. Utan erfarenhet kan vi inte nå våra 
kvalitetsmål. Vi vet att våra kunder ställer stora krav på 
kvalité och hållbarhet, vilket präglas av en ständig ut-
veckling och förbättring.  

Våra produkter ska vara lätta att installera oavsett om 
du är proffs, som snabbt och med precision arbetar med 
detta dagligen, eller om du bara ska göra en installa-
tion till dig själv. Slutresultatet ska i alla avseenden bli 
perfekt.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfred-
ställelse. Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla 
våra produkter skall ge uttryck för vår kvalitet. 

Kundens krav och förväntningar ska uppfyllas eller över-
träffas och kvalitetsarbetet ska präglas av en ständig ut-
veckling och förbättring. Vi strävar efter att göra varje 
beställning till en nöjd kund och varje projekt till en bra 
referens.
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Alu-Soft
Ett väldesignat skjutdörrsystem för enkelglas, vars 
mjuka och behagliga linjer ger en elegant karaktär. Det 
tilltalande utseendet med de avrundade kanterna är ett 
tydligt bevis på att aluminiumprofiler inte behöver vara 
platta och kantiga. De vertikala dörrprofilerna finns 
att få med integrerade draghandtag på in- och utsida. 
Alu-Soft passar utmärkt för att förlänga sommar- 
säsongen och är ett populärt alternativ för inglasning av 
uterum, verandor och balkonger.

Alu-2 
Alu-2 är ett skjutdörrsystem med 2-glas isolerglas som 
vänder sig till dig med höga krav på komfort, kvalité och 
utseende med dess mjuka och avrundade linjer. 

Isolerrutor med energiglas och gasfyllning ger ett myck-
et lågt U-värde och gör att du kan njuta av ditt uterum 
från tidig vår till sen höst, utan kondens och kallras. Ett 
utmärkt alternativ för inglasning av uterum, verandor 
och balkonger. Dessutom har isoler rutorna en märkbar 
bullerdämpande förmåga. 

Duo Term 
Ett förstklassigt uterumssystem med bruten köldbrygga. 
Levereras i enstaka partier eller en komplett vinter-
trädgård inklusive bärande takkonstruktion.

GLASET ÄR VÅR RYGGRAD UTERUM

Foto: Luleå glas
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Alu-Room² med Alu-Karm.

Alu-Room², Alu-Karm med ektröskel.

Gränslösa glasväggar 
GSABs Alu-Room² ger nya möjligheter att skapa luftiga 
utrymmen i kontor, kommersiella utrymmen eller pri-
vata bostäder. 

Det är ett flexibelt väggsystem där glasets ljuddämpande 
effekt kombineras med en känsla av gränsfria rum. 
Dörrkarmen Alu-Karm kan monteras fristående i glas-
partiet vilket förstärker den öppna känslan.

Glaspartierna monteras med minimalist iska och eleganta 
aluminiumprofiler i över- och underkant vilket ger en sta-
bil lösning med glaset i fokus. Profilerna finns i färgerna 
vit, silvermatt eller rostfri look. 

Alu-Room² kan användas för glas med en tjocklek upp till 
och med 16,76 mm vilket gör att glas kan väljas efter ön-
skat behov av ljuddämpning.

GLASVÄGGAR & DÖRRAR
Stilsäker dörrkarm
Dörrkarmen i aluminium till våra helglasdörrar är de-
signad för att befästa den obrutna linje som Alu-Room² 
möjliggör. Dörrkarmen finns som standard i modulmått-
en M7x21-M10x21 men kan även beställas med kund-
unika mått.

Karmen är försedd med anslagstätning av åldersbeständ-
igt silikongummi vilket ger dörren, förutom en bättre 
ljudtätning, en mjuk och behaglig stängning. 

Den finns även för dubbeldörr där en av dörrarna är pass-
iv och öppnas vid behov. Dörrkarmen är framtagen för 
att även tåla en tuffare miljö som till exempel en bastu 
eller i ett badhus.
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Elegant - dubbeldörr, Alu-Room² och Alu-Karm.

Innerdörrar helt i glas
Byt enkelt ut en befintlig innerdörr i trä till en dörr i glas. 
Dörrbladet i glas är anpassat för utbyte av befintligt 
dörrblad monterad i en nordisk standardkarm. Inga in-
grepp behövs i träkarmen. Befintliga innerdörrsbeslag 
kan flyttas över till den nya glasdörren. 

Dörrblad i glas finns i båda klart och dubbelfrostat ut-
förande. Det sistnämnda är speciellt framtaget för att 
släppa in ljus men samtidigt ge insynskydd. Dörrblad 
finns till karmmodulerna M7-M10x21. Vid nyinstallation 
rekommenderar vi vår stavlimmade kvistfria träkarm 
med förmonterad silikongummitätning.

Helglasdörren finns även i dubbelfrostat utförande. Den 
dubbelfrostade glasdörren är speciellt framtagen för att 
användas till toaletter och badrum. Rum som ofta har 
ett begränsat naturligt ljusinsläpp. Glasdörren skyddar 
mot insyn och välkomnar samtidigt ljuset utifrån på ett 
behagligt sätt.

Invitreas glasdörr passar lika bra på kontoret som i hem-
met. Alla detaljer är framtagna för att tåla en offentlig 
miljös lite tuffare behandling. De smäckra gångjärnen är 
konstruerade för att öppnas och stängas ofta varje dag 
under många år.

Invitreas glasdörr kan även levereras som pardörr. Den 
ena dörren är försedd med kantregel upp- och nertill och 
öppnas vid behov. Den passiva dörren kan vara bredare,
smalare eller lika bred som den aktiva, du väljer.

Elegant - dubbelfrostad med WC-lås. Elegant - klarglas
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Alu-Railing

Skyline Plus
Skyline Plus är glasräcket utan skymmande eller skrym-
mande stolpar vilket ger ett luftigt intryck och maximalt 
med utsikt. Skyline Plus passar lika bra i den privata 
som i den offentliga miljön, både inom- och utomhus. 

Med innovativa lösningar som justerbarhet, som en-
kelt linjerar glasen i ett parti,  samt en tvådelad profil 
är Skyline  Plus lättmonterad samtidigt som den får en 
stilsäker design med dold infästning. Skyline Plus finns 
både för golv- och sidomontage.

Alu–Railing 
Alu–Railing är ett glasräcke med smala och eleganta 
stolp ar där glaset kommer i fokus. Stolpar och hand-
ledare i lackerad aluminium. 

Det finns i flera varianter och kan kombineras på olika 
sätt för att passa till fastigheten. Fördelen med alumini-
um är det tål en tuff utomhusmiljö.

Rostfria räcken
Flexibla och lättmonterade räckessystem i tidlös design 
med detaljer i borstat stål, som finns i både inom- och 
utomhuskvalité. De flexibla systemen möjliggör monter-
ing av räcken i de flesta miljöer och utrymmen. 

Det enkla montaget sker utan behov av svetsning efter-
som detaljerna limm as eller skruvas fast. Räcken finns 
med både runda och fyrkantiga rör och det finns även 
handledare i olika träslag.

GLASRÄCKEN

Skyline Plus

Rostfria räcken

Skyline Plus
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Briljant  
Briljant skjutdörrar för garderober byggs alltid mått-
anpassade för att utnyttja utrymmet maximalt. Briljant 
fungerar lika bra i köket, ent rén, badrummet, vardags-
rummet, tvättstugan, matsalen, sovrummet, arbets-
rummet eller i klädkammaren. 

Skivmaterialet finns i ett stort utbud av färgat glas, 
spegel eller träskivor. Den golvgående skjutdörr en rullar 
tyst och lätt tack vare kullagerförsedda golv och topp-
styrningar. Briljant kan förses med en mjukstängande 
parkeringsfunktion som håller dörren stängd.

Zon
Zon är en hängande skjutdörr med många möjligheter. 
Skjutdörren kan monteras i tak eller på en vägg och kan 
förses med glasvägg på ena eller båda sidorna om dörren 
samt även ovan dörren. Zon lämpar sig även för monter-
ing i en badrumsmiljö och kan fås som dubbeldörr. Den 
mjukstängande parkeringsfunktion bromsar dörren innan 
den stängs och förhindrar klämrisk. 

Area 
Area är en väggmonterad skjutdörr med detaljer i rost-
fritt stål. Formspråket med synliga detaljer gör att skjut-
dörren passar lika bra i kommersiella som privata 
fastigheter. Area finns både som enkel och pardörr och 
kan monteras på en glasvägg eller på en vanlig vägg.

SKJUTDÖRRAR

Briljant i hall. Briljant i badrum.

Zon
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Under vårt varumärke Invitrea erbjuder vi två olika 
produktserier av duschväggar - Skärgårdsserien och 
Västkustserien. Båda serierna har höga kvalitetskrav 
och vår långa garantitid gemensamt. Vi har ett stort 
utbud av standard moduler men vår styrka är att vi kan 
skapa helt kundunika duschmodeller.

Västkustserien
Elegant minimalism utmärker duschmodellerna i den 
här serien. Västkustlandskapet med sina saltstänkta 
klippor har varit utgångspunkten för modellerna. De 
blottlagda glaskanterna bidrar med en naturlig och av-
skalad karaktär till badrummet. 

Vi använder ett 8 mm härdat säkerhetsglas som är ex-
tremt hållbart till alla duschväggar i den här serien. Men 
vill du förstärka den gedigna känslan så kan du välja ett 
glas som är 10 mm. De monteras i beslag med olika fin-
ish vilket gör att duschen ger ett luftigt intryck. 

Välj mellan hörn-, nisch- och väggduschar i raka linjer 
ur standardsortimentet. 

DUSCHVÄGGAR

Hållö Brännö
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Gräddö Torö

Skärgårdsserien
Modellerna i den här serien är inspirerade av Stockholms 
skärgård där den storslagna naturen möter Östersjön 
med sina kobbar och skär. Glasen sitter monterade i 
smäckra aluminiumprofiler av högsta kvalitet vilket ger 
stabila duschväggar med lång hållbarhet. I de modeller 
som har en dörr sitter även de starka magnetlisterna i en 
aluminiumprofil vilket innebär att de sluter tätt och håller 
sig fina under hela duschens livslängd. Vår patentskydd-
ade väggprofil som sidoglaset eller dörrbladet är fastsatt 
i kortar ner monteringstiden och ger dig möjligheten att 
finjustera för ett perfekt resultat.

Till Skärgårdsserien har vi även valt att ha glas i olika 
böjda former. Det gör att vi kan skapa de mest unika lös-
ningar som endast fantasin sätter gränser för. Glaset är 
ett 6 mm härdat säkerhetsglas.

Välj mellan hörn-, nisch- eller väggmodeller i raka eller 
rundade former. Alla modeller som består av ett eller 
flera raka glas kan skräddarsys.
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Elegant skärmtak från Invitrea
Med ett skärmtak från Invitrea stiger du ut genom ytter-
dörren under skydd av ett laminerat och värmeförstärkt
säkerhetsglas. Den minimalistiska designen med rost-
fria detaljer smälter väl in omgivningen och skärmtaket
upplevs nästan sväva på fasaden. Glaset släpper igenom 
ljus på ett vackert sätt samtidigt som konstruktionen är 
hållbar för regn, snö, kyla, värme och vind.

Upphängningssystemet är anpassat för att ge en bra lut-
ning med god avrinningsförmåga och klarar glastjock-
lekar mellan 12-20 mm. Välj mellan runda eller fyrkant-
iga väggfästen.

Skärmtakets djup är cirka 1000 mm medan bredden kan 
anpassas efter önskemål upp till 1800 mm. Taket kan 
även göras ännu bredare och kompletteras då med flera 
beslag. 

Invitreas skärmtak monteras enkelt och elegant på hus-
fasaden utan att det stör den ursprungliga arkitekturen.

SKÄRMTAK



11

Förbrukningsmaterial 
GSAB lagerför ett heltäckande sortiment av förbruk-
ningsmaterial som behövs vid glasarbeten.

• Tvätt och rengöringsmedel
• Tätnings- och gummilister 
• Borrar
• Fogmassor och kitt
• Inramning
• Klossar
• Lim och tejp

Hantering 
GSAB erbjuder ett brett sortiment av glaslyftare och
bärhjälpmedel från ledande leverantörer.

• Glaslyftare och bärhjälpmedel
• Kranmonterade vakuumlyftare
• Skär- och arbetsbord
• Skyddsutrustning
• Transportvagnar 

Utöver vårt breda sortiment av uterum, skärmtak, glas-
räcken, skjut- och slagluckor, duschväggar, skjut- och 
slagdörrar, glasväggar och glashyllor erbjuder vi även 
ett komplett sortiment av produkter för dig som arbetar 
med glas som byggnadsmaterial.

Maskiner och tillbehör
GSAB erbjuder ett urval av glasbearbetningsmaskiner 
för mindre och medelstora glasmästerier. Sedan många 
år har vi ett samarbete med bl a tjeckiska Sulak vilkas 
maskiner kännetecknas av robust enkelhet.

• Slipmaskiner
• Glassågar
• Borrmaskiner
• Kittborttagare

Handverktyg 
GSABs sortiment av glasmästarverktyg är tillräckligt 
brett för att du ska finna det du efterfrågar. Produktut-
budet breddas kontinuerligt och inkluderar även beställ-
ningsvaror.

• Glasskärare, linjaler,  vinklar och stiftpistoler
• Mätutrustning, kittknivar, knivar och knivblad
• Hammare, klubbor och stämjärn
• Borrning och gängning i metall och stänger
• Mejslar, bits, patronsprutor och fogtillbehör
• Bilrutevertyg

ALLT RUNT GLAS
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