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Velkommen
UNICA er SCANGLAS’ 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 skræd-

dersyede, og vi er derfor vant til at arbejde med både traditionelle og utraditionelle ønsker. 

Dine udfordringer er vores muligheder. 

I SCANGLAS værdsætter vi vores lokale forankring i Danmark, og drager samtidig nytte af vores 

enorme bagland i Tyskland. Størstedelen af vores glas i UNICA sortimentet produceres lokalt på 

vores fabrik i Esbjerg. SCANGLAS prioriterer at have produktion i Danmark for at sikre, at kvaliteten 

af glas og produktion til enhver tid lever op til de gældende krav og normer. 

 





Sikkerhed og 
CE-mærkning
Alle løsninger produceret af SCANGLAS lever op til gæl-

dende krav og normer, og allt vores glas er CE-mærket.

Vi anvender sikkerhedsglas i alle produkter og tilpasser 

glasopbygningerne til hvert enkelt produkt. Til bruseløs-

ninger er glasset hærdet, så det bliver op til seks gange 

så stærkt som almindeligt glas. For dig betyder det, at 

der skal meget til, før vores glas går i stykker, og at det 

vil blive til små ufarlige stykker, hvis et brud skulle fore-

komme.

giforbrug og klima. Med Saint-Gobain i ryggen kan 

GLASSOLUTIONS gøre, hvad der skal til for at bidrage 

til bæredygtig produktion. 07
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Bruseløsninger 
på dine mål
Alle SCANGLAS’ bruseløsninger er skræddersyede, så de passer 

ind i dit hjem. Glas er taknemmeligt at anvende i badeværelset, da 

det skaber elegance uden at kræve særlig meget plads og uden at 

skærme af for lyset. Vi køber de nyeste designglas hjem til vores 

lager, så du kan vælge blandt flere moderne glastyper. 

Med en bruseløsning fra UNICA er du sikret et unikt produkt af høj 

kvalitet. Vores løsninger leveres altid i sikkerhedsglas, så du og din 

familie er sikret mod personskade, hvis glasset mod forventning 

skulle gå itu. 

Vores tilbehør og beslag er CE-mærket og gennemtestet i forhold 

til markedets skrappeste krav til produktion, holdbarhed og sikker-

hed. Det er din garanti for den bedste samlede løsning. 

Vi tilbyder 8 færdige løsninger, som laves efter dine mål. Derudover 

har vi mulighed for at producere specialløsninger, gerne efter op-

måling fra en fagmand. 
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NICE

Nice er den klassiske enkeltdør, som passer ind i alle typer 

badeværelser, store som små. Døren fremstilles efter indivi-

duelle mål, så den let kan anvendes i en eksisterende bruse-

niche. 

Nice leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm totalt 

Løsningen leveres som standard med justerbare kvalitets-

hængsler. Se side 52 for oversigt over beslag og tilbehør.

Til Nice kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas, Designglas og Trendy glas. 

Se side 48 for de forskellige glastyper.

SMARTCLEAN er tilgængeligt mod merpris.
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STRASBOURG

Strasbourg er en fleksibel bruseafskærmning, som passer til 

badeværelser i alle størrelser. 

Strasbourg leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm totalt 

Løsningen leveres som standard med stabiliseringsstang til væg. 

Se side 52 for oversigt over beslag og tilbehør.

Til Strasbourg kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas, Designglas og Trendy glas. 

Se side 48 for de forskellige glastyper.

SMARTCLEAN er tilgængeligt mod merpris.
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TOULOUSE

Toulouse er en dør med et sideparti. Målene på både dør og 

sideparti fremstilles på baggrund af individuelle ønsker. Du vælger 

selv, om sidepartiet skal være integreret (hvor døren er hængslet i 

sidepartiet) eller seperat (hvor døren er hængslet i væggen).  

Toulouse leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  2.000 mm totalt 

Løsningen leveres som standard med justerbare kvalitets- 

hængsler. Se side 52 for oversigt over beslag og tilbehør.

Til Toulouse kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas, Designglas og Trendy glas. 

Se side 48 for de forskellige glastyper.

SMARTCLEAN er tilgængeligt mod merpris.
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AVIGNON

Avignon er velegnet til store badeværelse, da den kan bruges i en 

bruseniche på hele to meter i bredden.

Avignon leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  2.000 mm totalt 

Løsningen leveres som standard med justerbare kvalitets- 

hængsler. Se side 52 for oversigt over beslag og tilbehør.

Til Avignon kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas, Designglas og Trendy glas. 

Se side 48 for de forskellige glastyper.

SMARTCLEAN er tilgængeligt mod merpris.
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VALENCE

Valence består af et stykke fastmonteret glas og en vægmonteret 

dør i en 90o vinkel. Døren lukker ind til glasvæggen og danner en 

hjørneløsning. 

Valence leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm pr. glas 

Løsningen leveres som standard med justerbare kvalitets- 

hængsler til døren og U-skinne til det fastmonterede glas. 

Se side 52 for oversigt over beslag og tilbehør.

Til Valence kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas, Designglas og Trendy glas. 

Se side 48 for de forskellige glastyper.

SMARTCLEAN er tilgængeligt mod merpris.
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LYON

Lyon er en hjørneløsning bestående af to enkeltdøre i 90o. Det er 

en let og elegant løsning, som både kan åbnes helt op og lukkes 

ind mod væggen. 

Lyon leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm pr. dør 

Løsningen leveres som standard med justerbare kvalitets- 

hængsler. Se side 52 for oversigt over beslag og tilbehør.

Til Lyon kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas, Designglas og Trendy glas. 

Se side 48 for de forskellige glastyper.

SMARTCLEAN er tilgængeligt mod merpris.
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BORDEAUX

Bordeaux er en hjørneløsning med tre glas. En elegant, pladsbe-

sparende løsning der samtidig føles rummelig. Løsningen består 

af to faste sidepartier og en dør. 

Bordeaux leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 x 1.000 mm ved væggene 

Løsningen leveres som standard med justerbare kvalitets- 

hængsler. Se side 52 for oversigt over beslag og tilbehør.

Til Bordeaux kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas, Designglas og Trendy glas. 

Se side 48 for de forskellige glastyper.

SMARTCLEAN er tilgængeligt mod merpris.
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MARSEILLE

Marseille er en hjørneløsning af to enkeltdøre i 90 grader. Det er 

en let og praktisk løsning med hæve/sænke profiler. Det er også 

muligt kun at få denne profilløsning som en enkeltdør.

Marseille leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.000 mm

Maks. bredde:  1.000 mm pr dør.

Til Marseille kan der vælges følgende typer sikkerhedsglas: Klart 

glas og matteret glas i 6 mm.

Se side 48 for de forskellige glastyper.

SMARTCLEAN er tilgængeligt mod merpris.
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Spejle
Gå på opdagelse i vores verden af spejle, der både har 

fokus på funktionalitet og det dekorative element. Spejle 

fra SCANGLAS findes i forskellige designs, og vi tilbyder 

naturligvis tilpassede dimensioner, så du får et spejl efter 

de mål, der passer til dine behov.

Vi tilbyder spejle i sikkerhedsglas, som desuden er spe-

cielt velegnede til badeværelser, og derfor ikke korrode-

rer på bagsiden, selvom det hænger i et fugtigt rum. 

Med LED spejle kan du opnå en fantastisk effekt i dit 

badeværelse. Vores Backlight spejl har lys på bagsiden 

samt skjulte beslag. Den bløde og varme belysning er 

ikke alene funktionel og behagelig, det fungerer også 

som et dekorativt element.

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

En naturlig afspejling
Du kender det måske fra prøverummet: Det er ikke altid 

det mest flatterende lys der møder dig. Afspejlingen kan 

føles kold og grønlig. 

MIRALITE NATURA er udviklet med henblik på en mere 

naturlig afspejling, hvor koldt lys er afbalanceret korrekt.

MIRALITE NATURA er et spejl med en naturlig, fersken-

farvet tone der modvægter det grønne skær i standard 

spejle. Farvereguleringen af glasset gør din refleksion 

pænere og mere tilfredsstillende.

Som ethvert andet spejl kan MIRALITE NATURA bearbej-

des og formes. Spejlet har samme kvalitet og holdbarhed 

som andre spejle i UNICA sortimentet, og kan anvendes 

alle steder i hjemmet, herunder også i fugtige rum. 
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33Glasdøre
Glasdøre har den store fordel, at de lukker en masse lys 

igennem boligen, hvad end de er transparente eller mat-

teret.  

Vi skræddersyr glasdøren, så den passer til de eksiste-

rende rammer. Du er dermed sikret et perfekt finish. 

I UNICA sortimentet findes flere forskellige typer glas-

døre, der alle kan kombineres med en række forskellige 

glastyper. Derudover har vi mulighed for at producere 

specialløsninger, gerne efter opmåling fra en fagmand. 

Glasset vi anvender i vores glasdøre er naturligvis sikker-

hedsglas, så du ikke skal bekymre dig om brud og skader. 
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Skydedør

Denne elegante skydedør åbner og lukker i en skinne med soft-luk. 

Skinnen kan monteres i enten væg eller loft og giver dermed en 

god fleksibilitet. 

Skydedøren leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. vægt:  80 kg

Maks. bredde:  1.010 mm pr. glas (hulmål maks. 950 mm)

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Se side 52 for oversigt over greb og tilbehør. 

Til skydedøren kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas og Designglas. Se side 48 for de forskel-

lige glastyper. Det er også muligt med andre glastyper - hør din 

forhandler ad. 
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Helglasdør

En stor og flot glasdør med beslag af topkvalitet. Døren er selv-

lukkende, hvilket vil sige, at den selv finder lukkepunktet, når den 

nærmer sig lukkepositionen.

Skydedøren leveres efter dine mål inden for størrelserne: 

Maks. højde:  2.400 mm

Maks. bredde:  1.000 mm pr. dør (hulmål maks. 950 mm)

Spørg din forhandler om mål udover disse.

Se side 52 for oversigt over beslag og tilbehør. 

Til helglasdøren kan der vælges mellem følgende typer 

sikkerhedsglas: Klart glas og Designglas.

Se side 48 for de forskellige glastyper.
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PRIVA-LITE
PRIVA-LITE er et aktivt smart glas der beskytter dit pri-

vatliv samtidig med, at du får uændret glæde af lysindfal-

det. Ved at bruge elektrisk strøm kan du ved blot ét tryk 

transformere glassetfra klart til uigennemsigtigt. 

Du skifter mellem transparent og matteret glas ved 

hjælp af et sortiment af vægkontakter, fjernbetjeninger, 

bevægelsessensorer, lyssensorer eller timere afhængigt 

af dit individuelle behov. 

PRIVA-LITE er tilgængeligt som farvet glas samt i de 

fleste former og kan anvendes som både skillevæg, i en 

glasdør eller i et glasgulv. 

Vi anbefaler ikke, at man anvender PRIVA-LITE i sin bru-

seløsning. 
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Vægbeklædning
En stænkplade behøver ikke nødvendigvis være et kede-

ligt, ensfarvet stykke metal. Ved at vælge en vægbeklæd-

ning i glas, kan en stænkplade på mange måder fungere 

som en dekorativ del af indretningen.

Vægbeklædning i glas giver en eksklusiv mulighed for at 

sætte et personligt præg på indretningen. 

Vi tilbyder et væld af glastyper og farver. Dertil kan væg-

beklædningen produceres med udskæring og huller til 

stikkontakter eller lignende. 

Se de farvede glastyper på side 48. 

Vægbeklædning kan monteres med beslag, se side 52, 

eller fuges op med en syrefri silicone. 

43





Glasværn
Glasværn beskytter og bidrager med stil til din indretning 

både ud og inde. 

Glasværn anvendes typisk ved gelændere som fx trapper, 

altaner og terrasser. Det er en elegant måde at sikre sig 

mod risikoen ved fald, og samtidig skærmer glasværn 

ikke for hverken lys eller udsigt. 

Hos SCANGLAS leverer vi den komplette løsning med 

både balustre og glas, og vi har specialiseret os i at finde 

den perfekte og mest sikre løsning for dig!
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Glastyper
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PLANICLEAR

8 mm
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SATIMAT

8 mm

DIAMANT

8 mm

GRÅ PARSOL

8 mm
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SATIMAT DIAMANT

8 mm

STIPOLI

8 mm

CHUVA 3D

8 mm

DARK GREY

8 mm

Vi ved, at typen af glas er afgørende for dig, når du køber et glasprodukt til din bolig. 

Derfor har vi researchet grundigt for at finde de mest spændende glastyper af bedste kvalitet.
 

STRIPES 3D

8 mm



K
at

eg
or

i A
Si

kk
er

he
ds

fo
lie

SORT

4 mm

RØD

4 mm
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URBAN GREY

6 mm

MOCCA

6 mm

SORT SATIMAT

4 mm

HVID SATIMAT DIAMANT

4  mm
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HVID DIAMANT

6 mm
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HVID DIAMANT

4 og 6 mm

SORT

6 mm

SORT

6 mm





Renere glas i 
længere tid
For at mindske kalk på dit UNICA produkt har du mulig-

hed for at vælge en SMARTCLEAN belægning på glasset. 

Belægningen samler vandet, så det blot render af glas-

set. For dig betyder det, 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, også 

selvom du har SMARTCLEAN.

MED SMARTCLEAN

UDEN SMARTCLEAN
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Beslag og tilbehør
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U-SKINNE

Elox, børstet stål look, pol. krom

U-SKINNE

Krom, børstet

U-SKINNE

Sort elox

STABILISERINGSSTANG

Blank krom, rustfrit stål

STABILISERINGSSTANG 45O

Blank krom, rustfrit stål

LOFT
STABILISERINGSSTANG

Blank krom, rustfrit stål

FIRKANTET
STABILISERINGSSTANG

Blank krom

FIRKANTET
STABILISERINGSSTANG

Sort elox

GULV/VÆG BESLAG

Blank krom

GULV/VÆG BESLAG

Blank krom

HJØRNEBESLAG

Blank krom

BESLAG M. PLAST INDLÆG

Blank krom

Vi har udvalgt hængsler, beslag og tilbehør hos nogle af verdens førende leverandører for at sikre, at du får

 den bedste kvalitet. Hængslerne er testet til mere end 100.000 åbninger, hvilket svarer til mere end 65 års brug af to 

personer, der begge tager et bad om dagen.

HÆNGSEL
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FIRKANTET KNOP

Rustfrit stål, blank krom

RUND KNOP

Rustfrit stål, blank krom, 
mat krom

SORT KNOP

Sort elox

GREB

Rustfrit stål

ROSÉT

Blank krom, mat

UNICA 1120

Blank krom, rustfrit stål

UNICA 9003

Blank krom, matelox

CUBE LED LAMPE

B-TWIST

Hydraulisk dørpumpe

BILOBA

Hydraulisk hængsel

BILOBA

Hydraulisk hængsel

GREB

Rustfrit stål

GREB

Rustfrit stål






