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Kvalitativ 
elegans i glas

Sedan 1951 förser GSAB glasmästeribranschen 
och byggindustrin med högkvalitativa produkter. 

För oss är glaset möjligheternas material, framför 
allt i kombination med aluminium och rostfritt stål. 
I det exklusiva Invitrea-sortimentet, som består av 
duschväggar och glasdörrar, tillgängliggör vi vår 

höga kvalitet för alla, både proffs och lekmän. 
Invitrea kombinerar minimalistisk elegans, 

mästerlig funktion och lång livslängd.  
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Erfarenhet 
och perfektion
Invitrea vilar på en trygg grund av sex 

decenniers verksamhet i glasmästeribranschen. 
I Skogås utanför Stockholm bygger kunniga 

hantverkare in både användarvänlighet, estetik 
och kvalitet i produkterna – till kunder som 
har professionella glasmästares höga krav 

på såväl form som funktion. För att utvecklas
 och möta kundernas nya önskemål har vi 

kontinuerligt förädlat varje liten beståndsdel i det 
vi erbjuder. Just därför är erfarenhet, precision 
och perfektion Invitreas främsta honnörsord.
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Utveckling 
genom innovation

Naturligtvis är vi oerhört stolta över vårt sortiment, 
men det kan alltid bli bättre. Utmaningen handlar om att 

överraska och ständigt förbättra såväl detaljer som helhet. 
Två exempel är skjutdörren som stängs automatiskt 

och duschväggens väggprofi l vars patentsökta låsmekanik 
uträttar smärre underverk. Parallellt med vår starka 
innovationskraft utvecklas produkterna genom våra 
kunder – närheten till produktionen gör att vi enkelt 

realiserar speciella önskemål och idéer. 
Det är bara fantasin som sätter stopp! 
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Njutning för 
kropp och öga

Valet av duschsystem kan i dag handla lika mycket om 
en ren kropp som om njutning, identitet och miljö. 

Och en glasdörr ger ett rum en luftigare karaktär och ett 
vackrare ljusinsläpp än en dörr av trä. Invitreas lösningar 

är designade för att ge lika mycket en upplevelse av 
välbefi nnande som av funktionell, modern och stilren 

formgivning. De fl esta av standardmodellerna i Invitreas 
sortiment kan även anpassas efter specifi ka önskemål 

vilket ger möjlighet till de unika lösningarna. 
Allt med glaset i fokus.
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Hörnduschar
Böjda eller raka glas, fasta sidoglas eller inte, en dörr 

eller två, frostat eller klart glas? Bland Invitreas 
hörnduschar fi nns lösningar för det mest unika behoven.

På följande sidor visar vi några inspirerande prov på hur Invitreas 
produkter ter sig i olika miljöer för vägg-, nisch- och hörnduschar. 

Det mesta är möjligt.
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Möjligheter

Klart glas. Gångjärn.

Produktfakta

• Två infällbara dörrar med bågformat glas. 
• 8 mm härdat klart säkerhetsglas. 
• Högblanka gångjärn.
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.
• Magnetlist och släplist.
• Höjd 2 000 mm.

Standardyttermått 
X: 800, 900 mm.
Y: 800, 900 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 800x900 mm. 
 
På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±5 mm.

Hörndusch GH.44

Se tillval på sidan 57.

Bygel 14. Knopp 1.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

GH.22 Hörndusch

Produktfakta

• Två infällbara dörrar med raka glas.  
• 8 mm härdat säkerhetsglas. 
   Klart eller frostat. 
• Högblanka gångjärn.
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.
• Magnetlist och släplist.
• Höjd 2 000 mm.
        

Standardyttermått
X: 800, 900 mm.
Y: 800, 900 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 800x900 mm. 

Kan även specialbeställas i valfritt mått. 
Maxmått: 900x900 mm. 
 
På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±5 mm.

Se tillval på sidan 57.

Gångjärn. Bygel 14. Knopp 1.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

Hörndusch GH.211

Produktfakta

• Två fasta sidoglas samt en dörr i vinkel                     
   med rakt glas. 
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Högblanka gångjärn, beslag och stag.  
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.  
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 2 000 mm.  
   Höjd inklusive stag 2 050 mm.

Standardyttermått
X1: 900, 1 000 mm.
Y1: 900, 1 000 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 900x1 000 mm. 
Mått för X2 samt Y2 se prislistan.
Modellen beställs med dörren höger-  
alternativt vänsterhängd.

Kan även specialbeställas i valfritt mått. 
Maxmått:
Dörr 900 mm, sidoglas 900 mm.

På alla mått finns en generell tolerans 
om ca ±5 mm.

Väggbeslag. Golvbeslag.Gångjärn 135°.

Se tillval på sidan 57.

Bygel 14. Knopp 1.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

GH.1  Hörndusch

Produktfakta

• Skärmvägg med stag och draperistång.  
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Högblanka beslag och stag. 
• Höjd 2 000 mm.  
   Höjd inklusive stag 2 050 mm.

Standardyttermått
X: 700, 800 och 900 mm.  
 
Kan även specialbeställas i valfritt mått.
Maxmått: 1 500 mm.  
Draperistångens längd är 1 000 mm. 
Kapas fritt vid montage.

På alla mått finns en generell tolerans 
om ca ±5 mm.

Väggbeslag. Golvbeslag.

Se tillval på sidan 57.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

Produktfakta

• Walk in-dusch med tre fasta sidoglas. 
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Högblanka beslag och stag. 
• Höjd 2 000 mm.  
   Höjd inklusive stag 2 050 mm.

Måttanpassas kostnadsfritt.
Maxmått: 
X1: 1 300 mm.
X2: 700 mm.
Y1: 1 300 mm. 
Y2: Staget levereras med måttet 1 000 mm. 
Kapas till önskat mått vid montering. 
 
På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±5 mm.

Hörndusch GH.111

Väggbeslag. Golvbeslag.Beslag 90°.

Se tillval på sidan 57.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

Produktfakta

• Ett fast sidoglas och en dörr med rakt glas. 
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Högblanka gångjärn, beslag och stag. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.  
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 2 000 mm.  
   Höjd inklusive stag 2 050 mm.

Standardyttermått
X: 800, 900 mm.
Y: 830, 930 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 800x930 mm.

Kan även specialbeställas i valfritt mått. 
Maxmått:  
X: 900 mm
Y: 1 300 mm
 
På alla mått finns en generell tolerans 
om ca ±5 mm.

GH.21 Hörndusch

Gångjärn. Väggbeslag.

Se tillval på sidan 57.

Golvbeslag. Bygel 14. Knopp 1.
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Frostat glas.Klart glas. Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.

Möjligheter

Hörndusch PH.66

1151

Produktfakta

• Två infällbara dörrar med bågformat glas.
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 909 mm.

Standardyttermått
X: 850 mm.
Y: 850 mm.
Duschen är flexibel i måtten, se ritning  
nedan. Exempelvis 650x1 050 mm.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.

creo




21  

Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.Blank silver.

PH.44 Hörndusch

Produktfakta

• Två infällbara dörrar med bågformat glas.
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 909 mm.

Standardyttermått
X: 822, 922, 1 022 mm.
Y: 822, 922, 1 022 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 822x1 022 mm.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med 10 
mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.

Möjligheter

Hörndusch PH.22

Produktfakta

• Två infällbara dörrar med raka glas.
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat.  
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist.
• Höjd 1 909 mm.

Standardyttermått
X: 660, 700, 800, 900 mm.
Y: 660, 700, 800, 900 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 800x900 mm.
  
Kan specialbeställas i valfritt mått.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
 adapterprofil som ökar yttermåttet med 
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.



Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

Knopp 1.Matt silver.Blank silver.

PH.43 Hörndusch

Produktfakta

• En dubbel vikdörr som kan vikas ihop samt  
   en dörr i bågformat glas. Båda är infällbara. 
• 6 och 8 mm härdat säkerthetsglas. 
    Klart eller frostat.
• Profiler i blank eller matt silver.
• Dubbelsidig knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 900 mm.

Standardyttermått 
X1 & Y: 660x700, 760x800 eller  
860x900 mm.  
X2 är alltid 190 mm.
Modellen går att beställa spegelvänd.

På alla mått finns en generell tolerans 
om ca ±6 mm.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.

Möjligheter

Hörndusch PH.41

Produktfakta

• Ett fast sidoglas samt en dörr  med   
   bågformat glas. 
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.  
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 900 mm.  
   Höjd inklusive stag 1 915 mm.
 
Standardyttermått 
X1: 635, 735, 835 och 935 mm.
Y: 670, 770 och 870 mm.
Kan kombineras på alla sätt,  
exempelvis 635x870 mm.
Mått för X2, se prislistan. 
X-måttet kan specialbeställas i valfritt mått. 
Y-måttet kan inte specialbeställas.  
Se angivna mått ovan. 
Duschen beställs höger- eller vänstervänd. 

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar  yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.Blank silver.

PH.611 Hörndusch

Produktfakta

• Två fasta sidoglas samt en dörr med  
   bågformat glas. 
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 900 mm. Höjd inklusive stag 1 915 mm.

Standardyttermått
X1: 780, 880, 980 och 1 080 mm.
Y1: 800, 900, 1 000 och 1 100 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 780x1 100 mm. 
Mått för X2 och Y2, se prislistan.
Dörren beställs höger- eller vänsterhängd. 
 
Sidoglas kan specialbeställas i valfritt 
mått, förutsatt att dörröppningsmåttet 
förblir oförändrat. 

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.

Möjligheter

Hörndusch PH.5511

Produktfakta

• Två fasta sidoglas samt två infällbara   
   dörrar med bågformat glas.  
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 900 mm. Höjd inklusive stag 1 915 mm.

Standardyttermått
X1: 800, 900, 1 000 och 1 100 mm.
Y1: 800, 900, 1 000 och 1 100 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 800x1 100 mm. 
Mått för X2 och Y2, se prislistan.

Sidoglas kan specialbeställas i valfritt 
mått, förutsatt att dörröppningsmåttet 
förblir oförändrat.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.Blank silver.

Möjligheter

PH.211 Hörndusch

Produktfakta

• Två fasta sidoglas samt en dörr i vinkel    
   med rakt glas.  
• 6 mm härdat säkerthetsglas.  
   Klart eller frostat.  
   Andra färger kan beställas. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist.  
• Höjd 1 900 mm. Höjd inklusive stag 1 915 mm.

Standardyttermått
X1: 700, 800, 900 och 1 000 mm.
Y1: 700, 800, 900 och 1 000 mm.
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 800x1 000 mm.
Mått för X2 och Y2, se prislistan.
Dörren beställs höger- eller vänsterhängd. 

Kan även specialbeställas i valfritt mått. 

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.

Möjligheter

Hörndusch PH.2211

Produktfakta

• Två fasta sidoglas samt två infällbara   
   dörrar med rakt glas.
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat.  
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57.
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.  
• Magnetlist och släplist.
• Höjd 1 900 mm. Höjd inklusive stag 1 915 mm.

Standardyttermått
X1: 800, 900, 1 000 och 1 100 mm  
Y1: 800, 900, 1 000 och 1 100 mm.  
Kan kombineras på olika sätt,  
exempelvis 800x1 100 mm.  
Mått för X2 och Y2, se prislistan.
 
Kan även specialbeställas i valfritt mått.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Vitt.Matt silver.Blank silver.

Möjligheter

Hörndusch PH.4

Produktfakta

• En dörr med bågformat glas.  
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Höjd 1 909 mm.

Standardyttermått
X: 875 mm.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapteprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Blank silver. Vitt.Matt silver.

Möjligheter

Hörndusch PH.1

Produktfakta

• Rak skärmvägg med draperistång. 
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat.  
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.
• Höjd 1 900 mm. Höjd inklusive stag 1 915 mm.

Standardyttermått
X: 700, 800 och 900 mm. 
Draperistångens längd är 1 000 mm. 
 
Kan även specialbeställas i valfritt mått.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

Vitt.Matt silver.Blank silver.

PV.11 och PV.12 Hörndusch

Produktfakta

Skärmväggen med stolpe finns att få  
som två olika modeller. Se bild. 

• 6 mm härdat säkerhetsglas. 
   Klart eller frostat.              
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler och stolpe i vitt, blank eller 
   matt silver.

Standardyttermått PV.11
Bredd: 900 mm. Höjd 1 900 mm. 
Kan även specialbeställas i valfritt mått.
Har fritt mellan glas och golv.

Standardyttermått PV.12
Bredd: 900 mm. Höjd 1 900 mm.
Kan även specialbeställas i valfritt mått.
Levereras med golvprofil som tätar mot 
golv. Denna modell är utmärkt när du  
vill skärma av två områden och vill slippa 
vattenstänk.

Stolphöjd för båda modellerna
Blank silver: 2 400 mm.
Vit och matt silver: 2 500 mm. 
Går att förlänga.

Båda lösningarna avslutas med en  
praktisk stolpe. Stolpen är designad så att 
det går lätt att ansluta fler fasta skärmar.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.



Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

Blank silver. Bygel 14.Matt silver. Knopp 1.

Produktfakta

Välj om du vill att dörrarna ska nå ner till 
golvet för att bilda en dusch eller om du 
vill ha dörrar till ett badkar.

• Dubbla raka vikdörrar som kan vikas in  
   för att ta minimalt utrymme. 
• 6 och 8 mm härdat säkerhetsglas. 
   Klart eller frostat.  
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler i blank eller matt silver.
• Dubbelsidig knopp.
• Magnetlist och släplist.

Måttanpassas kostnadsfritt.
Maxmått: 1 800X600 mm

På alla mått finns en generell tolerans om 
ca 6 ± mm. 

Hörndusch PK.33

Se tillval på sidan 57.

32

Hörndusch PK.33

creo




33  

Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

Vitt.Matt silver.Blank silver.

PK.2 Hörndusch

Produktfakta

• Svängbar skärmvägg med 180º radie.
• 6 mm härdat säkerhetsglas. 
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.
• Släplist mot badkarskant.
• Höjd 1 400 mm.

Standardyttermått
X: 755 mm.
Andra mått kan fås mot beställning, men 
då utan rundat hörn.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar  yttermåttet med 
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Nischduschar 
En nisch är utmärkt att använda för Invitreas duschlösningar. 

Bland mycket annat kan du välja mellan fasta och 
pendlande dörrar monterade på sidoglas eller direkt på väggen.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

Nischdusch GN.2

Produktfakta

• En rak, infällbar dörr.
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat.
• Högblanka gångjärn. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.  
• Släplist.
• Höjd 2 000 mm. 

Måttanpassas kostnadsfritt.
Vid beställning ange dörrhålets öppnings-
mått (X). Maximal dörrbredd är 900 mm. 

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±5 mm.

Gångjärn.

Se tillval på sidan 57.

Knopp 1.Bygel 14.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

GN.22 Nischdusch

Produktfakta

• Två raka, infällbara dörrar.  
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat.  
• Högblanka gångjärn. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.  
• Magnetlist och släplist.  
• Höjd 2 000 mm. 

Måttanpassas kostnadsfritt.
Vid beställning ange dörrhålets öppnings-
mått (X). Maximal dörrbredd per blad är 
900 mm. 

På alla mått finns en generell tolerans om 
ca ±5 mm.

Gångjärn.

Se tillval på sidan 57.

Knopp 1.Bygel 14.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

Nischdusch GN.21

Produktfakta

• En rak dörr med ett fast sidoglas.  
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Högblanka gångjärn, beslag och stag. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 2 000 mm.  
   Höjd inklusive stag 2 050 mm.

Måttanpassas kostnadsfritt.
Maxmått dörr: 900 mm
Maxmått sidoglas X2: 900 mm 
Ange yttermått X1 och önskad bredd på 
sidoglas X2.
Modellen går att spegelvända.

På alla mått finns en generell tolerans 
om ca ±5 mm.

Se tillval på sidan 57.

Gångjärn. Golvbeslag.Väggbeslag. Bygel 14. Knopp 1.



39  

Frostat glas.Klart glas. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.Blank silver.

Möjligheter

PN.2 Nischdusch

Produktfakta

• En rak, infällbar dörr. 
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.  
• Höjd 1 900 mm. 

Standardyttermått
X:670, 715, 815 och 915 mm.
Kan även specialbeställas i valfritt mått. 
X: Ange yttermått. 
Dörren beställs höger- eller vänsterhängd. 

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ± 6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.

creo
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Frostat glas.Klart glas. Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.

Möjligheter

Nischdusch PN.22

Produktfakta

• Två raka infällbara dörrar.  
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 900 mm.

Standardyttermått
X: 830, 1 285, 1 370, 1 570 och 1 770 mm.
Kan även specialbeställas i valfritt mått.
X: Ange yttermått.

På alla mått finns en generell tolerans 
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med 
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.Blank silver.

Möjligheter

PN.21 Nischdusch

Produktfakta

• En rak dörr med ett fast sidoglas. 
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 900 mm.
   Höjd inklusive stag 1 915 mm. 

Standardyttermått
X1: 915, 960, 1 015, 1 060, 1 115, 1 160, 1 215,  
1 260, 1 360 och 1 460 mm.   
Mått för X2, se prislistan. 
Kan även specialbeställas i valfritt mått.
Ange yttermått samt önskat X2 mått.  
Modellen går att spegelvända.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.

Möjligheter

Nischdusch PN.12

Produktfakta

• En rak dörr med ett fast sidoglas. 
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat.            
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp. 
• Magnetlist och släplist.
• Höjd 1 900 mm.  
   Höjd inklusive stag 1 915 mm.

Standardyttermått
 X1: 900, 940, 1 000, 1 040, 1 140, 1 200,  
1 240, 1 340 och 1 440 mm.
Mått för X2, se prislistan. 
Kan även specialbeställas i valfritt mått.
Ange yttermått samt önskat X2 mått.  
Modellen går att spegelvända.

På alla mått finns en generell tolerans 
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med 
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas. Vitt.Matt silver.Blank silver.

Möjligheter

PN.3 Nischdusch

Produktfakta

• En rak vikdörr som kan vikas in för         
   att ta minimalt med plats. 
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat.    
   Andra färger kan beställas. Se sidan 57. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.
• Dubbelsidig knopp. 
• Magnetlist och släplist.

Måttanpassas kostnadsfritt.
Maxmått: 1 100 mm
Vikdörren går att beställa spegelvänd.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.

Knopp 1.
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Väggduschar
Invitreas väggduschar erbjuder en lite öppnare lösning 

än dem för hörn och nisch. Men visst, önskar du både väggar 
och insynsskyddande dörrar ordnar vi det också.
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Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

Väggdusch GV.111

Produktfakta

• Walk in-dusch med en fast glasvägg och   
   två fasta sidoglas. 
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Högblanka beslag och stag. 
• Höjd 2 000 mm.  
   Höjd inklusive stag 2 050 mm.

Måttanpassas kostnadsfritt.
Maxmått: 
X: 1 500 mm.
Y: 400 mm.

Stagen levereras med måttet 1 000 mm. 
Kapas till önskat mått vid montering.

Y

Beslag 90°. Golvbeslag.

Se tillval på sidan 57.
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Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

GV.1 Väggdusch

Produktfakta

• Walk in-dusch med fast glasvägg. 
• 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Högblanka beslag och stag. 
• Höjd 2 000 mm.  
   Höjd inklusive stag 2 050 mm.

Måttanpassas kostnadsfritt.
Maxmått: 
X: 1 500 mm.

Stagen levereras med måttet 1 000 mm. 
Kapas till önskat mått vid montering.

Golvbeslag.

Se tillval på sidan 57.
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Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.Frostat glas.

Möjligheter

Klart glas.

Väggdusch PV.6611

Produktfakta

• Två fasta sidoglas samt två infällbara   
   dörrar med bågformat glas.  
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver.  
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.  
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 900 mm.  
   Höjd inklusive stag 1915 mm.

Standardyttermått
X: 1 060 mm.
Y1: 790, 890, 990 och 1 090 mm.
Mått för Y2, se prislistan.  
Y-måtten kan specialbeställas i  
valfritt mått.
OBS! X-måttet kan inte varieras, men 
toleransen är ± 40 mm.

På alla mått finns en generell tolerans 
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med 
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.

creo
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Frostat glas.Klart glas. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.Blank silver.

Möjligheter

PV.4411 Väggdusch

Produktfakta

• Två fasta sidoglas samt två infällbara   
   dörrar med bågformat glas.  
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller frostat. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag eller knopp.  
• Magnetlist och släplist. 
• Höjd 1 900 mm.  
   Höjd inklusive stag 1 915 mm.

Standardyttermått
X: 1 070, 1 210 och 1 350 mm.
Y1: Se prislistan.
Y2: Se prislistan.
Y-måtten kan  inte specialbeställas.  
Se angivna mått ovan. 
OBS! X-måttet är stumt.

På alla mått finns en generell tolerans  
om ca ±6 mm. Som tillval finns en  
adapterprofil som ökar yttermåttet med  
10 mm per adapter.

Se tillval på sidan 57.

creo
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Har du valt att bygga en dusch eller en rumsavdelare  
av glasblock har vi passande dörr- och karmprofiler  

som smälter in i konstruktionen. Karmprofilen skapar en  
snygg avslutning och gör det möjligt att montera  

en duschdörr från Invitrea.

 
Dörrar för glasblock

50
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            PG.1-6 Glasblocksduschar Duschdörrar för glasblock

Invitrea PG.1
• Två raka, infällbara dörrar.
• Dörröppning: 735, 1 190 eller 1 475 mm.
   Kan specialbeställas i valfritt mått. 
• Höjd: 1 900 mm.
   För mer information se sidan 40 modell PN.22.

Invitrea PG.3
• Två infällbara dörrar med bågformat   
   glas. 
• Dörröppning: 730 mm. 
• Höjd: 1 900 mm. 
   För mer information se sidan 40  modell  PN.22.

Invitrea PG.5
• Två infällbara dörrar med bågformat glas. 
• Dörröppning: 1 080, 1 225 eller 1 370 mm. 
• Höjd: 1 909 mm. 
   För mer information se sidan 21 modell PH.44.

Invitrea PG.6
• En rak, infällbar dörr.
• Dörröppning: 600 mm.
• Höjd: 1 900 mm.
   För mer information se sidan 39 modell PN.2.

            PG.1-6 Glasblocksduschar 

Invitrea PG.2
• Två infällbara dörrar med bågformat     
   glas. 
• Dörröppning: 825, 1 280 eller 1 560 mm. 
• Höjd: 1 900 mm. 
   För mer information se sidan 26  modell PH.5511 .

 

Invitrea PG.4 
• En dörr med bågformat glas.
• Dörröppning: 820, 1 275 eller 1 555 mm.
• Höjd: 1 909 mm.
   För mer information se sidan 24 modell PH.41.

Se tillval på sidan 57.

Klart glas. Frostat glas. Blank silver. Vitt.Matt silver. Knopp 1.Bygel 14.

Duschdörrar för glasblock

creo
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Glasdörrar inomhus
Bland Invitreas dörrar fi nns allt från stilrena för vardagsrummet, 

bronserat och härdat för bastun samt skjutdörrar. 
Bruket av glasdörrar i hemmiljön har vuxit sig allt starkare under 

de senaste åren – elegant och transparent.
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Klart glas. Frostat glas.

Möjligheter

Glasdörrar inomhus DV.2

Produktfakta

• Högklassig glasdörr i 10 mm tjockt  
   härdat säkerhetsglas med träkarm.            
   Klart, frostat eller gråtonat glas.  
   Andra färger och ytbehandlingar finns  
   att beställa.
• Standard för träkarm är vitlackad furu   
   med anslagstätning av silikongummi.         
   Andra träslag, lackade eller olackade  
   mot beställning.
• Enkel montering. Karmen monteras   
   som en traditionell innerdörr.  
• Karmskruv ingår.  
• Levereras med trycke och gångjärn.  
   Välj mellan borstad aluminium, rostfri    
   look eller högblanka trycke och gångjärn.
• Finns med eller utan låsbarhet.  
   Välj mellan olika låsningsalternativ 
   som vred och eller nyckel.
• Karmhöjd 2 100 mm.
• Karmbredd (karmyttermått) finns för       
   öppningsmåtten 800, 900 och 1 000 mm.
• Tröskel i lackad ek finns som tillval.

Gråtonat glas. Tröskel i ek.Matt aluminium, 
högblankt eller  
rostfritt.

Handtag.Låsningsalternativ.
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Frostat glas.Klart glas.

Möjligheter

Produktfakta

Produktserie S, omfattar hängande 
skjutdörrar för väggmontage (SV) och för 
takmontage (ST). Lämpar sig även för  
inbyggnad eller användning i badrum.  
Det går också att ha två mötande dubbeldörrar. 
S-serien utmärks av stilrena och eleganta 
profiler som smälter in i miljön och glaset  
som bidrar till att skapa rymd  i rummet.  
Skjutdörren är lättmonterad, sparar plats 
och är anpassningsbar efter dina behov  
och önskemål.  
Glasdörren vilar på 16 kullagerupphängda  
hjul som gör att dörren rör sig tyst och lugnt.  
Skjutdörrens inbyggda dörrfångare med 
luftbroms stänger dörren mjukt och  
försiktigt vilket förhindrar klämskador.
Profiler i matt silver.  

• Glaset är 8 mm härdat säkerhetsglas.  
   Välj mellan klart eller frostat glas.  
   Andra färger kan beställas. 
• Välj bland en mängd av olika handtag så    
   som knoppar, bygel- och grepphandtag.
• Som tillvall finns hakregellås med euro-    
   cylinder vilket ger flera olika låsnings- 
   alternativ med vred och/eller nyckel. 
• Produktserien kan kombineras med fasta  
   sidoglas och överljus. Dessa ska monteras  
   av en glasmästare.

Beställs måttanpassad.

SV.2 och ST.2 Glasdörrar inomhus

Bygel 25.Haklås. Skålhandtag. Bygel 14.



Möjligheter

Produktfakta

• Bastudörr med eller utan träkarm.  
• 6 mm härdat säkerhetsglas.  
   Klart eller bronserat. 
   Andra färger kan beställas. 
• Profiler i vitt, blank eller matt silver. 
• Dubbelsidigt bygelhandtag av asp eller  
   furuknopp diameter 90 mm.

Standardyttermått
Med träkarm: 690X1 990 mm.
Utan träkarm:  Avsedd för en öppning med 
måttet 690X1 950 mm.
 

Glasdörrar inomhus PB.2

Se tillval på sidan 57.

Klart glas. Bronserat glas. Blank silver. Vitt.Matt silver.  Knopp i furu.Bygelhandtag i asp.
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Möjligheter och tillval för duschar

Klart. Frostat. Grått. Bronserat.

Blank silver. Matt silver.

Bygel 14. Bygel 8. Bygel fyrkant.  Knopp 1.  Knopp 2.  Knopp 3.  Knopp 4.

Gångjärn 1 
90°.

Gångjärn 2 
180°.

Gångjärn 3 
135°.

Gångjärn 4 
90°.

Väggbeslag  
fast sidoglas.

Beslag 90°. Golvbeslag  
fast sidoglas.

Glas

G-seriens 
fasta beslag  
& gångjärn

P-seriens 
profilfärger

Handtag

Lister

Stag
G-serien.

P-serien.

Vitt.

Se prislista för mer information och modeller.

G-serien 
magnetlist  
rak.

G-serien 
magnetlist 
omlott.

G-serien 
magnetlist  
90°.

P-serien 
magnetlist  
rak.

P-serien
magnetlist  
135°.

P-serien 
magnetlist  
90°.

Släplist.

creo
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Produktfakta 

Invitreas sortiment utvecklas och förbättras kontinuerligt, allt för att kunna erbjuda produkter i absolut toppklass. Våra produkter tar  
sitt ursprung i 60 års erfarenhet av glas, där vi som företag har levererat vad krävande glasmästare behöver för att utöva sitt yrke.  
Vår erfarenhet i kombination med ett tätt samarbete med våra underleverantörer och egen produktion gör att vi kan känna oss trygga 
med att lämna 20 års garanti mot eventuella fabrikationsfel.
 
Våra produkter skall 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 installation till dig själv. Slutresultatet skall i alla avseende bli perfekt.

Produktserie P, erbjuder duschväggslösningar för hörn (PH), vägg (PV) och nisch (PN). P-serien kännetecknas av smala och 
minimalistiska profiler så att glaset hamnar i fokus.  De svensktillverkade aluminiumprofilerna är av högsta kvalitet. Glasen är härdade 
säkerhetsglas från svenska glasbruk. Dörrarna har ett patenterat och underhållsfritt lyftgångjärn som sänker dörren i valfritt läge för 
att den ska täta mot golvet. Lyftgångjärnet gör även dörren invikningsbar för att spara plats. Väggprofilen har en patentsökt låsmekanik 
som förenklar installationen och möjliggör efterjustering av dörren. Produktserien innehåller ett brett modellprogram, men vi har  
även möjlighet att erbjuda skräddarsydda duschväggar från P-serien. 

Produktserie G, rymmer duschväggslösningar för hörn (GH), vägg (GV) och nisch (GN). G-serien utmärks av tjocka glaspartier och 
beslag som har ett rakt och stilrent formspråk. Glasen är 8 mm härdat säkerhetsglas från svenska glasbruk. De rostfria högblanka 
beslagen och gångjärnen är elegant designade och robusta i sin konstruktion. Även G-serien erbjuder skräddarsydda duschlösningar.

Produktserie D, består av slagdörrar i glas med en karm av trä för väggmontage. D-seriens glas är 10 mm härdat säkerhetsglas 
från svenska glasbruk. Glasets tjocklek tillsammans med karmens tätningslist dämpar ljud effektivt. Träkarmens mått följer svensk 
standard och monteras som en normal innerdörr. Karmen är vändbar vilket gör att den passar både för höger- och vänsterhängda  
dörrar. Till dörren finns det ett stort antal låsalternativ att välja mellan.

Produktserie S, omfattar skjutdörrar för väggmontage (SV) och för takmontage (ST). S-serien präglas av stilrena och eleganta profiler 
som smälter in i miljön och glaset som bidrar till att skapa en luftig rymd i rummet. Skjutdörrens aluminiumprofiler är av högsta kvalitet 
och producerade i Sverige. Glasen är 8 mm härdat säkerhetsglas från svenska glasbruk. Glasdörren vilar på 16 kullagerupphängda hjul 
som ger dörren en tyst och lugn gång. Skjutdörrens inbyggda broms stänger dörren mjukt och försiktigt vilket förhindrar klämskador.  
Dörren kan monteras på både vägg och tak, men lämpar sig även för inbyggnad. Skjutdörren kan också monteras i badrum.

Produktbenämning

Produktbenämning
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Återförsäljarstämpel
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Kontaktinformation www.invitrea.com 
E-mail info@invitrea.com

För återförsäljare se vår hemsida  
under rubriken Våra återförsäljare.



s c a n d i n a v i a n  g l a s s  i n n o v a t i o n s

www.invitrea.com
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