


Gör duschen till en ren upplevelse 
Nu lanserar vi glasfixdörren! En serie duschdörrar som kombinerar funktion 
med skönhet – och som ger dig alla möjligheter att skapa precis den bad-
rumsmiljö du drömt om. Välj att kombinera glasfixdörren med glasblock, 
eller montera den som en vanlig duschdörr. Med rätt inramning gör du din 
dusch till så mycket mer. Till en ren upplevelse, om du frågar oss.    

Glasfixdörren är utvecklad och tillverkad av AB Glasbetong. Med över 70 års 
erfarenhet är vi en av Europas ledande leverantörer av glasblock. 
 
Vi hoppas att denna katalog ger dig mängder av idéer. Resten fixar vi. 
 

 Henrik Zetterholm – VD, AB Glasbetong

15 ÅRS GARANTI 
Våra duschdörrar håller högsta finish och kvalitet. Tillverkningen sker i Sverige vilket ger oss full kontroll 
på hela produktionslinjen. Skulle fabrikationsfel ändå uppstå gäller 15 års garanti. Garantin omfattar 
samtliga duschdörrar i vårt sortiment. Glasfix duschdörrar kan limmas och kräver alltså inte att du borrar 
och skruvar i din kakelvägg.

      Testad* av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - Beteckning PX05636
* Duschdörren som testades av SP var limmad mot en kakelvägg. Minsta kakel som vi rekommenderar limning mot är 15x15 (150x150mm).



Med Glasfix duschdörrsystem kan du enkelt skapa ett bad-
rum som återspeglar din personlighet. Vi anpassar oss efter 
dina önskemål, bara fantasin sätter gränserna. Med stilrena 
detaljer och tidlösa, mjuka linjer bjuder ditt nya badrum in till 
en stunds avkoppling. En stund som gärna får dra ut på tiden. 

Glasfix 
För ett inbjudande badrum



Luna Enkel

Luna Enkel är en duschdörr med klämgångjärn, för att skapa harmoni 
och rymd i det lilla badrummet

Luna är två raka dörrar med stilren infästning som skapar en exklusiv 
miljö. Dörrarna kan öppnas inåt och utåt för att ge största möjliga 
utrymme i badrummet.

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  800 mm  Y:  800 mm
X:  900 mm  Y:  900 mm

Luna

ÖPPNINGSMÅTT
X: 200-900 mm  PRODUKTFAKTA

- Två raka glas
- Klämgångjärn: blankt, matt  
 eller rostfritt utseende
- Magnetlås i en PVC-profil
- 8 mm härdat säkerhetsklarglas
- Hål 40 mm för grepp
- Höjd 1900 mm

PRODUKTFAKTA
- Ett rakt glas
- Klämgångjärn: blankt, matt  
 eller rostfritt utseende
- 8 mm härdat säkerhetsklarglas
- Hål 40 mm för grepp
- Höjd 1900 mm



Pluto är två bågformade dörrar med stilren infästning som skapar en 
exklusiv miljö. Dörrarna kan öppnas inåt och utåt för att ge största 
möjliga utrymme i badrummet.

Pluto Pluto Enkel

Pluto Enkel fungerar perfekt som en skärmvägg och gör det lilla 
badrummet större.

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  800 mm  Y:  800 mm
X:  900 mm  Y:  900 mm

GLASMÅTT
X:   890 mm  PRODUKTFAKTA

- Två bågformade glas
- Klämgångjärn: blankt, matt  
 eller rostfritt utseende
- Magnetlås i en PVC-profil
- 8 mm härdat säkerhetsklarglas
- Hål 40 mm för grepp
- Höjd 1900 mm

PRODUKTFAKTA
- Ett bågformat glas
- Klämgångjärn: blankt, matt  
 eller rostfritt utseende
- 8 mm härdat säkerhetsklarglas
- Höjd 1900 mm   



Saturnus är en bågformad dusch med två dörrar som ger en mjuk 
känsla. Kan även vikas in för att ge badrummet rymd och funktion.

Saturnus

Jupiter är en rak stilren modell med två dörrar som kan vikas 
inåt och utåt för att ge badrummet en större känsla.

Jupiter

UTVÄNDIGT MÅTT 
X:  577 mm  Y:  577 mm
X:  677 mm  Y:  677 mm
X:  777 mm  Y:  777 mm
X:  877 mm  Y:  877 mm
X:  977 mm  Y:  977 mm

Kan även kombineras t ex 677 x 977  mm
Lägg till 15 mm på måtten ovan för 
djup väggprofil.

UTVÄNDIGT MÅTT

X:  836 mm  Y:  836 mm
X:  936 mm  Y:   936 mm
X:  1036 mm Y:  1036 mm

Kan även kombineras t ex. 836 x 1036 mm 
Lägg till 15 mm på måtten ovan för djup 
väggprofil.

PRODUKTFAKTA
- Två raka glas, klart, frostat eller grått
-  Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås, se tillbehör
- 6 mm säkerhetshärdat glas
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- Höjd 1900 mm
- Tätningslist mot golv

PRODUKTFAKTA

-  Två bågformade glas, klart eller frostat
-  Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås, se tillbehör
-  6 mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
-  Höjd 1900 mm
-  Tätningslist mot golv

OBS: Dessa mått är med PVC-magnet



Merkurius är en rak stilren modell med magnetlås för ett tätare 
duschutrymme. Kan öppnas både inåt och utåt.

Merkurius

Merkurius Dubbel är lösningen med två raka glas som kan monteras mellan 
väggar för att ge en stor och rymlig dusch. Kan öppnas både inåt och utåt.

Merkurius Dubbel

UTVÄNDIGT MÅTT PROFIL
X:  600 mm  
X:  700 mm  
X:  800 mm  
X:  900 mm  
X:  1000 mm  

ÖPPNINGSMÅTT
X:  1120 mm  
X:  1220 mm  
X:  1320 mm  
X:  1420 mm  
X:  1520 mm  

PRODUKTFAKTA
-  Ett rakt glas, klart, frostat eller grått
-  Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås i aluminium
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- Höjd 1900 mm
- Tätningslist mot golv

PRODUKTFAKTA
-  Två raka glas i klart, frostat eller grått
-  Aluminiumprofiler, se tillbehör
-  6mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
-  Höjd 1900 mm
-  Tätningslist mot golv



Neptunus är en lösning med ett bågformat och ett rakt glas lämpat 
för trånga badrum med speciella vinklar.

Neptunus

Venus är ett enkelt bågformat glas som bildar en stilren skärmvägg.

Venus

UTVÄNDIGT MÅTT 
X:  770 mm  Y:  749 mm
X:  870 mm  Y:  849 mm
X:  670 mm  Y:  949 mm
X:  770 mm  Y:  1049 mm
X:  870 mm  Y:  1149 mm

Lägg till 15 mm på måtten ovan 
för djup väggprofil.

GLASMÅTT
X:   845 mm  PRODUKTFAKTA

- Ett rakt- och ett bågformat glas
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås i aluminium
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- Höjd 1900 mm med tätningslist mot golv

PRODUKTFAKTA
-  Ett bågformat glas
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
-  6 mm härdat säkerhetsglas
-  Finns med klart eller frostat glas
-  Höjd 1900 mm



Pluto

Uranus är en enkeldörr med alugångjärn, som skapar harmoni 
och rymd i det lilla duschrummet.

Uranus

UTVÄNDIGT MÅTT 
X:  555 mm  
X:  655 mm  
X:  755 mm  
X:  855 mm  
X:  955 mm  

PRODUKTFAKTA
- Ett rakt glas, klart, frostat eller grått
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- Anslagsprofil i PVC m bubbla
- Höjd 1900 mm tmed ätningslist mot 
 golv och vägg

Luna Enkel

Pluto Enkel

Merkurius

Venus

Luna

Jupiter

Merkurius Dubbel

Uranus

Saturnus

Neptunus

Alla glasdörrar med raka glas går 
att måttbeställa; Luna,  Luna Enkel, 

Jupiter, Merkurius, Merkurius 
Dubbel och Uranus. Kontakta din 

återförsäljare för mer information.



För många är badrummet den allra viktigaste delen i hem-
met. Det ställer höga krav på både design och funktion. Med 
Glasfixdörren i kombination med våra glasblock har du näst 
intill obegränsade möjligheter att sätta en egen prägel på 
badrummet. Det hela är rätt enkelt. Du designar, vi levererar! 

Glasfix Tellus  
Skapa ett badrum i din smak



Tellus 1 en lösning med två block ut från väggarna och två raka dörrar 
i 90 grader. Rak och stilfull duschdörrslösning med glasblock.

Tellus 1

Tellus 2 är en duschdörrslösning som ger mjuka former i badrummet 
med sina två böjda dörrar.

Tellus 2

INVÄNDIGT MÅTT
X:  925 mm  Y:  925 mm

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  1005 mm  Y:  1005 mm

Kan även kombineras med fler
glasblock. Se www.glasbetong.se
för mer information.
 

INVÄNDIGT MÅTT
X:  925 mm  Y:   925 mm

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  1005 mm  Y:  1005 mm

Kan även kombineras med fler
glasblock. Se www.glasbetong.se
för mer information.

PRODUKTFAKTA
- Två raka dörrar
- 40 st glasblock i standard
- Aluminiumprofil, se tillbehör
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- Magnetlås, se tillbehör
- Tätningslist mot golv
- 6 mm härdat säkerhetsglas

PRODUKTFAKTA
- Två böjda dörrar
-  40 st glasblock med monteringssats
-  Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås, se tillbehör
-  Tätningslist mot golv
-  Handtag och knoppar, se tillbehör
-  6 mm härdat säkerhetsglas

750 mm 750 mm



Tellus 3 är en kombination med två glasblock ut från väggarna och 
två raka dörrar i 45 grader som skapar en stor duschdörrslösning 
med distinkta former.

Tellus 3

737 mm

Tellus 4 är en lösning med fem block ut från den ena väggen och två 
dörrar i en 90 gradig vinkel. Denna lösning är den största standard-
kombinationen som vi erbjuder.

Tellus 4

PRODUKTFAKTA
- Två raka dörrar
- 40 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Tätningslist mot golv
-  Magnetlås, se tillbehör
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- 6 mm härdat säkerhetsglas

INVÄNDIGT MÅTT
X:  1024 mm  Y:  1028 mm

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  1104 mm  Y:  1064 mm

Kan även kombineras med fler
glasblock. Se www.glasbetong.se
för mer information.

PRODUKTFAKTA
- Två raka dörrar
- 50st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Tätätningslist mot golv
-  Magnetlås, se tillbehör
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- 6 mm härdat säkerhetsglas

1027 mm

INVÄNDIGT MÅTT
X:  1119 mm  Y:  1119 mm

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  1199 mm  Y:  1199 mm

Kan även kombineras med fler
glasblock. Se www.glasbetong.se 
för mer information.



Tellus 5 är en lösning med fem block ut från den ena väggen och 
två block från den andra. En rak dörr med en PVC-tätning i kanten 
gör så att lösningen blir komplett.

Tellus 5

Tellus 6 är en lösning med fem block ut från ena väggen och en dörr 
monterad på den andra väggen. Om du använder ändglasblock skapar 
du ett snyggt möte mellan glasdörr och glasblock.

Tellus 6

INVÄNDIGT MÅTT
X:  938 mm  Y:  952 mm

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  1018 mm  Y:  1032 mm

Kan även kombineras med fler
glasblock. Se www.glasbetong.se
för mer information.

INVÄNDIGT MÅTT
X:  982 mm  Y:  955 mm

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  982 mm  Y:  1035 mm

Kan även kombineras med fler
glasblock. Se www.glasbetong.se
för mer information.

PRODUKTFAKTA
- En rak dörr
- 50 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Tätningslist mot golv och glasblock
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- 6 mm härdat säkerhetsglas

555 mm 955 mm

PRODUKTFAKTA
- En rak dörr
- 70 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Tätningslist mot golv och glasblock
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- 6 mm härdat säkerhetsglas



Tellus 8 är en klassisk skärmvägg med glasblock som kan kombineras med 
avslutningsprofiler alt. ändglasblock för att skapa en komplett lösning.

Tellus 8

Tellus 7 är en lösning med två block ut från väggarna och en rak 
dörr monterad i 45 grader. En enkel duschdörrslösning.

Tellus 7

INVÄNDIGT MÅTT
X:  898 mm  Y:  895 mm

UTVÄNDIGT MÅTT
X:  978 mm  Y:  975 mm

Kan även kombineras med fler
glasblock. Se www.glasbetong.se
för mer information.

MÅTT SEVES BASIC         
5x10 block 983x1958 mm
4x10 block 786x1958mm 

MÅTT SEVES DESIGN
5x10 block 968x1925 mm
4x10 block 775x1925 mm

Kan kombineras med olika glasblock.

PRODUKTFAKTA
- En rak dörr
- Glasmått 684 mm, tätningslist mot golv
- 40 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Handtag och knoppar, se tillbehör 
- 6 mm härdat säkerhetsglas

PRODUKTFAKTA
- 5x10 alt. 4x10 glasblock som skärmvägg
- Ändglasblock & dubbeländglasblock  
  finns i Basic & Design
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- 12 långa, 40 alt. 20 korta monteringslister  
 och 7 tuber Glas-fix Lim

710 mm



Aluminiumprofiler

Blank Matt

Vit Svart

Tellus 7

Tellus 4

Tellus 1

Tellus 8

Tellus 5 Tellus 6

Tellus 2 Tellus 3

Alla glasdörrar med raka glas går 
att måttbeställa. Kontakta din åter-

försäljare för mer information.



Dubbelsidig cylinderknopp med krage. Dubbelsidig konisk knopp. Stor dubbelsidig cylinderknopp 
med krage.

Svart dubbelsidig cylinderknopp 
med krage.

Vit dubbelsidig cylinderknopp 
med krage.

Dubbelsidigt skålhandtag i Rostfritt.

Bygelhantag med konisk knopp på insidan. Båghandtag med cyliderknopp på insidan. Båghandtag med konisk knopp på insidan. 

Handtag och knoppar



Tätningslister

Magnetlås i PVC, 90º-låsning.

Magnetlås i PVC med krominlägg, 90º låsning. 

Magnetlås i PVC, rak-låsning.

Magnetlås i PVC, rak-låsning. Profilbild av anslagsprofil i PVC med bubbla.

Profilbild av tätningslist mot golv.

Magnetlås

Magnetlås i PVC för rak och 90º-låsning.

Magnetlås i aluminium. Blank, matt, svart och vit. 
Finns även för 45º låsning.

Magnetlås 45º och 90º  i aluminium. 
Blank, matt, svart och vit.

Profilbild av magnetlås i aluminium.

Anslagsprofil i PVC med bubbla.

Tätningslist mot golv.



FrostatGrått

Glas

Klämgångjärn

Matt Rostfritt utseende Blankt

Klart



Glasfix saluförs av AB Glasbetong, Telegramvägen 101, 132 35 Saltsjö-Boo, telefon: 08-747 10 60, www.glasbetong.se


