DUSJ- OG GLASSLØSNINGER
TIL BAD OG KJØKKEN
DUSJVEGGER PÅ MÅL | DUSJKABINETT | GLASSBYGGESTEIN | EMALJEGLASS | GLASSFLISER | SPEIL
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Totalleverandør
av glassløsninger
til bad og kjøkken

Satina Dusjdører

Satina Dusjkabinett

Dusjdører/-vegger
på spesialmål

Glassbyggestein

Emaljeglass

Glassfliser

Soldrevet
glassbyggestein

Speil på mål

Vårt mål har, siden oppstarten i
2000, vært å levere kvalitet til rett
pris og til rett tid.
Vårt hovedprodukt har fra starten
vært glassbyggestein. De senere år,
har vi utvidet vårt produktspekter
til å innbefatte dusjløsninger og
interiør glass.
Smarte fleksible løsninger for ditt
bad er vår nisje. Fortsatt med fokus
på kvalitet og lang levetid.
Vårt mål er at våre løsninger skal
løse våre kunders behov, når standardiserte løsninger ikke kan benyttes.
Vi tar med oss vår kompetanse på
glassbyggestein og dette produktets muligheter videre, samtidig
som vi har fokus på glassløsninger
til bad. Proffer Glass innehar kanskje Norges største kompetanse
innenfor glassbyggestein

SMARTE OG FLEKSIBLE
LØSNINGER INNEN GLASS

3

SATINA - enkle og elegante
løsninger for baderommet
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Satina dusjdører
Når du velger Satina dusjløsninger, velger
du kvalitet og smarte løsninger!
Satina dusjdører leveres enkeltvis og
monteres sammen etter eget ønske. Både
buede vegger og rette vegger kan bygges
sammen til for eksempel 70 x 90, eller
andre mål innenfor 70-110 .
Kjøp helt enkelt en dør av hvert mål og
monter slik som det måtte passe på ditt
bad!
Våre buede dusjdører er rette ut fra
veggen, inntil de buer ut 45 grader.
Dette gir maksimalt med plass i dusjsonen.

Alle bevegelige deler og profiler er
produsert i aluminium noe som tilsier god
kvalitet og lang levetid.
Satina har justerbar heve- og senkefunksjon. Dette har sin klare fordel, om fallet i
dusjen ikke er helt optimalt.
Satina dusjdører er konstruert for enkel
montering slik at man fint kan klare jobben
alene .

Delegaranti: Med en Satina dusjløsning er du i minst 10 år garantert at vi raskt
kan levere rekvesita og reservedeler fra vårt lager i Fredrikstad. Du risikerer
derfor ikke at hele dusjløsningen må byttes ut om en komponent går i stykker.

Metallprofil mot gulv (tilbehør)

Standard håndtak

Metallprofil mot gulv (tilbehør)

Firkant håndtak

Sotfarget glass

Magnetlister

Tettelist mot gulv

Samtlige dusjdører fra Satina

På nedre del av glassveggene sitter

leveres med elegante og funksjonelle

tettelist som hindrer vann og renne

magnetlister. Disse holder dørene

ut under dørene. Vi leverer bunnlister

sammen og minsker risikoen for søl

i varierte høyder - se side 33.

ved dusjing.

Semisatinert glass

Smarte hengsler i metall
med løftefunksjon
Festene løfter dørene opp til 6mm når de
åpnes. Satinas hengsler er av høy kvalitet og
er testet i tøffe miljøer for å holde til mange
års bruk. De smidige festene gjør at dusjveggene knapt tar plass når de brettes inn.
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Buede dører

Rette dusjdører

Moderne form som gir et praktisk og lettstelt baderom. Dytt

Praktiske og lettstelte med løftehengsler som gjør det mulig

inn dørene når dusjen ikke er i bruk så får du mer plass å bevege

å felle dørene inn når dusjen ikke brukes. Perfekt for små bad-

deg på. Velg mellom frostet eller klart glass.

erom. Velg mellom frostet eller klart glass.
De smidige løftehengslene gjør at dusjveggene knapt tar plass

Gulvfall

når de felles inn.

På gulvflater som jevnlig utsettes for vann.
I forbindelse med sluk, i dusjdelen og under badekar skal
skråning utføres i intervallet 1:50 - 1:150 (20mm/m-7mm/m)

HØYDE:

192 cm

HØYDE:

192 cm

BREDDER:

70 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 110 cm

BREDDER:

70 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm

KARM:

Løftekarm

KARM:

Løftekarm

PROFIL:

Matt

PROFIL:

Matt

GLASS:

Satinert eller klart glass i alle str.

GLASS:

Satinert eller klart glass i alle str.

i tillegg sotfarget i 80 og 90 cm
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Se side
er
34-35 for m
n om
informasjo
Satina og
tettelister.

i tillegg sotfarget i 80 og 90 cm

Enkle dører

Buet skjerm

Våre enkle nisjedørløsninger er svært fleksible. Dørene leveres

En svært fleksibel skjermvegg som kan felles inn mot vegg

med justerbar mottakskarm og våre dører tilfredstiller alle mål

som beskytter baderomsmøbler eller hvitevarer fra vannsprut.

+/- 2,5 cm fra dørenes preferansemål. Leveres i bredder fra

Perfekt for det lille badet, eller der man bare vil ha en enkel

70-100 cm og leveres i klart, semisatinert eller helsatinert

funksjonell løsning. Løsningen kan også leveres som fast dør

glass. Våre nisjedører løser de fleste utfordringer med

der glasset låses i en fast posisjon. Leveres i klart og satinert

ukurante mål eller skjevheter.

glass.

HØYDE:

192 cm

HØYDE:

192 cm

STØRRELSER:

70 cm (67,5-72,5)

STØRRELSER:

87,5 cm

80 cm (77,5-82,5)

KARM:

Løftekarm

90 cm (87,5-92,5)

PROFIL:

Matt

100 cm (97,5-102,5)

GLASS:

Satinert eller klart glass

KARM:

Løftekarm

PROFIL:

Matt

GLASS:

Helsatinert (levers med dørknott),
semisatinert eller klart glass
(leveres med håndtak)
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Eksklusiv 8 mm fastfelt / dør

Eksklusiv 8 mm dusjhjørne

Henglset 8 mm dusjdør. 80 eller 90 cm bredde (høyde 200 cm).

Henglset 8 mm dusjdør. 80 eller 90 cm bredde (høyde 192 cm).

Kombiner et fastfelt og en dør i størrelsene 80x80 cm /

Kombiner dører i størrelsene 80x80 cm / 90x90 cm eller 80x90

90x90 cm eller 80x90 cm. Dør eller fastfelt leveres enkeltvis

cm. Dørene leveres enkeltvis eller som kombinasjon innenfor

eller som kombinasjon innenfor oppgitte mål.

oppgitte mål.

HØYDE:

200 cm

HØYDE:

192 cm

BREDDER:

80 cm / 90 cm

BREDDER:

80 cm / 90 cm

HENGSEL:

Chromet messing

HENGSEL:

Chromet messing

GLASS:

8 mm klart glass

GLASS:

8 mm klart glass

Se side
er
34-35 for m
om
n
informasjo
g
o
Satina
tettelister.
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Satina Dusjkabinett 1

Satina Dusjkabinett 2

Dusjkabinettet er konstruert for selvmontering. Dusjgarnityr

Satina Klikk dusjkabin er konstruert for selvmontering.

medfølger og er klargjort for standard blandebatteri.

Dusjgarnityr medfølger og er klargjort for standard blande-

Bakvegger i klart glass.

batteri. Bakvegger med ornamentglass for å skjule baksiden.
Satina dusjkabin leveres med et transparent tak som holder

Det medfølger dusjgarnityr og er klargjort for standard

varme og fukt inne i kabinettet. Dette er energisparende og

blandebatteri. Enkelt å montere! Klikkmontering - ingen skruer

beskytter baderommet for fukt.

eller silikon.
Det medfølger dusjgarnityr og er klargjort for standard
Mål 90 x 90 cm, høyde: 212 cm.

blandebatteri. Enkelt å montere! Klikkmontering - ingen
skruer eller silikon.

Kabinettet kan også leveres som «semi-satinert»
Mål 90 x 90 cm, høyde: 212 cm.
Mål 80 x 80 cm, høyde: 212 cm.
Mål 80 x 90 cm, høyde: 212 cm, venstre-/høyreløsning

Bakvegger med
ornamentglass
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Vi leverer
dusjkomplette
tter
løsninger e
ing.
mål og tegn
SPØR DIN
ER!
FORHANDL
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DUSJDØRER
OG VEGGER
etter eget mål
Frittstående glassdører etter egne mål som kan monteres
rett på vegg/flis eller glassbyggestein.
Glassdøren er stilren, funksjonell og enkel å montere.
Dørene leveres i 6 eller 8 mm herdet glass i klar, frostet,
bronse eller sotet utførelse.

4 Enkel å montere
4 Stilren og funksjonell
4 6/8 mm herdet glass

Bronse

Sot

Satinert
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TILBEHØR TIL
DUSJVEGGER
Proffer fører et stort utvalg av festeartikler, beslag, hengsler og
dørknotter. Finnes i krom, matt, børstet eller messingutførelser.
Se katalog på www.proffer.no

DK010

DK002

GC020

GC018

SH009

SH031

SH018 matt

SH018 krom

Slepelist.
Chrom vannstopper
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Dusjhjørne
fastfelt + dør

Dusjhjørne
fastfelt + dør på glass

Dør i nisjeløsning

Nisjeløsning
fastfelt + dør

Nisjefelt
Fast + dør + fast

Hjørneløsning
To fastfelt + dør

Montér på 1-2-3

1) Hengslene skrus fast
med den medfølgende
umbraco-nøkkel...

...og dørknotten festes.

2) Plasser glassdøren på en ca.
15 mm høy kloss. Vatre døren,
sett merker...

...i skruehullene og borr
hull til hengslene...

(Listene kan
ettermonteres)

...og fyll hullene med
silikon.

Montering på
glassbyggestein:
Ved montering av glassdør
på glassbyggestein må det
monteres en PVC-profil og
dekklist på enden av steinen.
Deretter måles høyde og bredder og døren settes i bestilling. Hengslene kan monters
på siden eller i front. Husk at
limet må herde i 3 uker før
døren monteres.

3) Skru fast glassdøren...

...og fest eventuelt
tetningslistene...

...og vips er døren på plass.

NB! Bruk kun
Profix eller
PL400
montasjelim!

Profilen punktlimes til
hver enkelt stein...

...dekklisten limes med et
jevnt limlag for å unngå
bulker...

...dekklisten i stål eller
aluminium presses
på plass og festes...

....ekstra med tape.
La det herde i 3 uker
og følg deretter
anvisningen over.
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Emaljeglass - perfekt til monte
Gi kjøkkenet ditt et designløft med
et stilrent og moderne emaljeglass!
Emaljeglass kuttes etter dine mål
og lakkeres i ønskede farger. Det
finnes seks forskjellige standard
RAL farger samt klart herdet
glass, men det er også mulig å
spesialbestille andre RAL farger
etter eget ønske.
Vi leverer glasset i forskjelige
fasonger etter mal fra kunden,
borer evt hull for montering med
skruer og kan skjære ut hull til
stikkontakt eller lignende.

Emaljeglass kan monteres ved
hjelp av skruer med hette, eller
limes direkte på veggen med
silikon eller heldekkende flislim.
Det kan forekomme fargegjennom-slag på de lyse glassfargene
og da bør emaljeglaset monteres
ved heldekkende flislim eller med
skrue og hette.
Emaljeglasset lakkeres og
brennes i herdeovn og får da en
sterk herdet overflate. Glasset

vil etter produksjon ikke kunne
bearbeides, da glasset får egenskaper som herdet glass, det er
derfor viktig at man er nøyaktig
ved oppmåling.
Emaljeglass er helt vedlikeholdsfritt, og lett å holde rent.

Gode tips:
•
•

14

Vær nøye ved oppmåling
Andre farger finner du her:
www.ralcolor.com

ntering over kjøkkenbenken

- vedlikeholdsfritt og lett å holde rent!
6 standard RAL farger:

I tillegg til standardfargene
leveres også klart herdet glass
som beskytter og fremhever
f.eks. motiver bak glasset.
Gjennomsiktige glass finnes
i klart og farget glass som
bronsefarget, grå, grønn, blå.
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Speil på eget mål
Bruk store speil på badet ditt – det gjør badet elegant og særpreget.
Vi leverer speil etter dine mål og behov.
Ved smart utnyttelse av speil kan man fylle mørke rom med lys,

Speilene leveres med polerte kanter. Vi kan også levere fo-

øke romfølelsen og bringe dagslys og utsikt inn i rommet.

lielaminert speil. Leveringstid er normalt en uke.

Vi leverer speil i alle typer, størrelser, fasonger og kvaliteter.

Farger: klart, sotfarget eller bronsefarget

Tykkelse mellom 4 og 6 mm er det vanligste. Våre speil kan
monteres på utsiden av flis eller mellom flisene. Vi har ingen

NB! Speil som limes kan bli skadet av enkelte typer silikon.

standard mål og produserer etter kundens ønske. Fasongene

Vi anbefaler å lime med PL400.

kan være tradisjonelt firkantet eller den fasongen du måtte
ønske - slipp kreativiteten løs!
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GLASSBYGGESTEIN
Atelier Mendini - Milano
Han er konsulent for diverse byggforsknings-kontorer
og the National Research Council (CNR) i Italia. I firmaet
Atelier har han ansvaret for arkitektprosjekter og
utstillinger. I de siste årene har han ledet utviklingen av
butikkene til Swatch og Alessi.
ATELIER MENDINI består av tjue arkitekter, grafiske
designere og industridesignere. I 2003 ble Atelier
Mendini tildelt Medaglia d’Oro all’Architettura Italianaprisen på Triennale di Milano for sin design av metrostasjonene i Napoli. For Byblos Art Hotel i Verona fikk
Atelier Villegiature-prisen for “Best Hotel Architecture
and Interior Design in Europe 2006“. Selskapet har
arbeidet for klienter i over tretti land.
Arkitekt ALESSANDRO MENDINI er født i Milano. Hans
egne arbeider og det som er laget ved Atelier Alchimia
har vært gjenstand for monografiske studier publisert
på flere språk. Han har fokus på produkter, møbler,
interiørkonsepter, malerier, installasjoner og arkitektur. Arbeidene hans er utstilt i flere museer og private
samlinger.
I 1989 åpnet han Atelier Mendini sammen med sin bror
Francesco Mendini, og designet Alessi-huset i Omegna,
den nye Olympic Pool i Trieste, en rekke metrostasjoner i Napoli, interiøret i Napolis rådhus, Byblos Art
Hotel i Verona, hovedkontoret til the New Trend Group i
Vicenza i Italia, et minnesmerketårn i Hiroshima, Japan,
Madsacks kontorbygg i Hannover og en rekke andre
bygninger i Europa og USA.
Arkitekt FRANCESCO MENDINI er født i Milano i 1939.
Han startet sin karriere i Nizzoli Associates, der han
arbeidet med et boligkompleks i jern og stål i Italsider
i Taranto; med boligstrøk, kontorer og fritidstilbud.
En av Francesco Mendinis spesialiteter er industri- og
ingeniørkonstruksjoner.
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Mendini Collection

Mendini Zaffiro
Art. nr. 93606

Mendini White 30
Art. nr. 93601

Mendini White 100
Art. nr. 93600

Mendini Tormalina
Art. nr. 93610

Mendini Malachite
Art. nr. 93605

Mendini Giada
Art. nr. 93611

Mendini Topazio
Art. nr. 93613

Mendini Rubino
Art. nr. 93612

Mendini Corallo
Art. nr. 93608

Mendini Citrino
Art. nr. 93607

Mendini Black 30
Art. nr. 93603

Mendini Black 100
Art. nr. 93602

Mendini Berillo
Art. nr. 93615

Mendini Ametista
Art. nr. 93604

Mendini Ambra
Art. nr. 93614

Mendini Agata
Art. nr. 93609
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Pegasus Metalizzato

Neutro Q19
Art. nr. 93000

Neutro Q19
Art. nr. 93010

Nordica Q19
Art. nr. 93009

Verde Q19
Art. nr. 93003

Lilla Q19
Art. nr. 93006

Turchese Q19
Art. nr. 93007

Giallo Q19
Art. nr. 93005

Siena Q19
Art. nr. 93008

Aquamarina Q19
Art. nr. 93002

Rosa Q19
Art. nr. 93004

Blue Q19
Art. nr. 93001

Neutro R09
Art. nr. 93450
Halvstein finnes i alle farger

Aquamarina Lineare
Art. nr. 93302

Verde Lineare
Art. nr. 93303

Blue Lineare
Art. nr. 93301

Rosa Lineare
Art. nr. 93304

Pegasus Design bygges
med Pegasus lister
- som gir 2 mm fuge
Alle steiner kan også leveres med
vanlig hvit lakk. Finnes som slett og
bølget.
PS! Denne steintypen kan ikke
benyttes med LED-light.

Aquamarina Curvo
Art. nr. 93402

Rosa Curvo
Art. nr. 93404

Verde Curvo
Art. nr. 93403

Blue Curvo
Art. nr. 93401

Blue ANG
Art. nr. 93501

Aquamarina ANG
Art. nr. 93502

Verde ANG
Art. nr. 93503

Rosa ANG
Art. nr. 93504

Neutro ANG
Art. nr. 93500
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Klart glass

Clear 1919/8 Wave
Art nr. 10000

Clear 1919/8 Stella
Art nr. 12153

Clear 1919/8 Artic
Art nr. 20041

Clear 1919/8 Samba
Art nr. 12132

Clear 1919/8 Polar
Art nr. 20033

Clear 1919/8 Paralline
Art nr. 20040

Clear 1919/8 Marina
Art nr. 20031

Clear 1919/8 Digona
Art nr. 12015

Clear 1919/8 Cross Small
Art nr. 12102

Clear 1919/8 Cross Large
Art nr. 12105

Endestein for frittstående
glassbyggesteinvegger
Finnes kun i klar/bølget

Clear 1919/8 Light directing

Clear 1919/8 Blendarmed
Art nr. 12003

Clear 1919/8 Clearview
Art nr. 11000

Clear 1919/8 Savona
Art nr. 12147

Sahara - Frostet en eller to sider

Tosidig bue
Art nr. 20514

Clear 1919/8 Wave Sahara
Art nr. 22000

Clear 1919/8 Clearview Sahara

Art nr. 21000

Clear 1909/8 Wave
Art nr. 14000

Clear 1909/8
Wave Sahara 1
Art nr. 14025

Clear 1909/8
Wave Sahara 2
Art nr. 14025

Hjørnestein - finnes størrelsene 19x19cm/ 13,2x13,2cm
Hjørnestein kan leveres i Sahara utførelse samt farger og andre mønster.
(Ikke color injected)
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Hjørnesten 900
Art nr. 15000

Hjørnesten 1350
Art nr. 16000

Hjørnesten, liten 1350
Art nr. 23004

Obs! Yttermål på denne er 10,2 cm

Ensidig bue
Art nr. 20513

Hjørnesten, liten 900
Art nr. 23000

Farget glass med sterke skygger

Brilly Yellow 1919/8 Wave
Art nr. 20015

Brilly Violet 1919/8 Wave
Art nr. 20014

Brilly Turquoise 1919/8 Wave
Art nr. 20008

Brilly Ruby 1919/8 Wave
Art nr. 20013

Brilly Red 1919/8 Wave
Art nr. 20010

Kun for
innebruk
Brilly Emerald 1919/8 Wave
Art nr. 20001

Brilly Orange 1919/8 Wave
Art nr. 20012

Mørk brun 1919/8 Wave
Art nr. 20006

Brilly Blue 1919/8 Wave
Art nr. 20003

Farget glass med myke skygger

Pink 1919/8 Wave
Art nr. 10005

Silor 1919/8 Wave
Art nr. 10006

Grey 1919/8 Wave
Art nr. 10003

Silor 1919/8 Wave Sahara
Art nr. 10016

Grey 1919/8 Wave Sahara
Art nr. 10013

Green 1919/8 Wave
Art nr. 10004

Green 1919/8 Wave Sahara
Art nr. 10014

Azur 1919/8 Wave
Art nr. 10001

Azur 1919/8 Wave Sahara
Art nr. 10011

Cobolt 1919/8 Wave
Art nr. 10002

Alle stenene kan bestilles som en
eller to sider Sahara

Se side
32-33 for
endeløsnin
ger
samt legge
anvisning.
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Saves Energy block
Nå finnes det endelig en glassbyggestein som kan
innfri våre krav til energibesparelse.
Energy block er en glassbyggestein som produseres
med et lag 4 mm energiglass i midten på steinen.
I kombinasjon med argon gass, oppnår man en
u-verdi på 1,4.
Dette er en klar forbedring i forhold til vanlig
glassbyggestein, som oppnår u-verdi 2,9 bygget
med lister og lim. Som murt konstruksjon med 10
mm fuge - U-verdi 3,2.
I tillegg kan man bestille Energy block i hvilket
som helst mønster eller farge innenfor
design- og produktspekter.
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Ved bruk av Energy block unngås problematikken
med ising/duggproblemer på innsiden av glassbyggesteinvegger. Vi anbefaler alle å bruke Energy
block ved montering av glassbyggestein i utvendige
fasader.
Energy block kan monteres som murt konstruksjon, med valgfri fugebredde, 2, 5, 10 eller 15 mm
fuge, ved bruk av avstandskryss eller som limt
konstruksjon med Pegasus lister og lim (kun 2 mm
fuge). Dette gjelder ved bruk av Pegasus stein
(design)
Ved bruk av vanlig basic, 10 mm fug ved bruk av
mørtel, ca 7 mm fug ved bruk av QS mellomleggslister og lim

Mellomlegslister (for LED) 965 mm: art. nr 70005
LED lys, 1 m: blå: art. nr 70605, grønn: art. nr 70603
hvit: art. nr 70602, rød: art. nr 70604
Trafo: art. nr 70606

Glassbyggestein med LED lys
Glassbyggestein kommer best til syne i
kombinasjon med lys.
LED lys er nye generasjon belysning. Svært energi besparende
med meget lang levetid. Opptil 100 000 timer, dvs over ti års
sammenhengende bruk.
Kombinasjonen LED og våre quichtech mellomleggslister gir
glassbyggestein veggen et fantastisk utrykk.
Monteringen er enkel, man fører ferdig kappede remser med
LED inn i hullrommet på mellom-leggslistene.
Det er kun de lange og vanntette mellomleggslistene som
man må legge LED remsene inne i.
Ønsker man at belysningen skal virke vertikalt,
må man bygge veggen med lange lister vertikalt,
og korte horisontalt.

LED lysene er 12V spenning og behøver derfor ikke monteres
av autorisert personale, så alle kan koble selv mellom LED
remsene og trafoen.
Tilkobling av trafo til husets el nett, må bare
utføres av autorisert elektriker. Systemet kan
benyttes i dusj vegger, men trafo må monteres
på en tørr plass.
Kan monteres overalt. Finnes i fargene rød,
blå og hvit.
Skal du bygge glassbyggestein vegger med LED lys, er det
viktig at du ved bestilling opplyser om bredde x høyde samt om
du ønsker lys vertikalt eller
horisontalt.
Når man skal benytte LED-lys må man bygge
veggen med mellomleggslister med høy lystransmisjon (LED mellomleggslist).

LED remsene, leveres i lengder tilpasset nettopp din vegg. Alle
kontaktpunkter og trafo medfølger.
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Soldrevet belysning
Tenk deg en hage, gårdsplass eller veranda vakkert dekorert med lys. Tenk deg at disse er montert enkelt
uten strøm, ledninger og elektriker. Umulig sa du? Nei, nå kan du ha utebelysning drevet av solcelledrevne
lysdioder som er et raskt, enkelt og rimelig alternativ til elektrisk utebelysning.
7

Seves Photovoltaic forvandler den

innebygd solcellepanel for å lagre sole-

allerede miljøvennlige glassbygge-

nergi i løpet av dagen. Deretter bruker

steinen til et nytt produkt som er per-

effektive LED-lys den lagrede strømmen

fekt for utvendig belysning.

til å lyse gjennom natten*.

Seves Photovoltaic har innbygget sol-

Kolleksjonen er designet spesielt for

celledrevne lysdioder som er et raskt,

utendørs bruk og passer utmerket til

enkelt og rimelig alternativ til elektrisk

gangveier, fortau, broer, balkonger, ter-

utebelysning.

rasser, hager, samt i yttervegger.

Du slipper elektrisk installasjon, kabling

PHOTOVOLTAIC

og vedlikehold og kan slippe kreatitiviteten løs for å belyse blant annet
gangvei, stier og fortau. Steinene har

Illumina con la
potenza del sole

Illumina con la potenza del sole: i mattoni di vetro Photovoltaic
trasformano il vetro, un materiale già di per sé ecologico, in un
nuovo prodotto per l’architettura capace di creare applicazioni di
illuminazione e di risparmio energetico legate a infinite possibilità
di personalizzazione.
La collezione Photovoltaic è composta da mattoni di vetro
pedonabili, luminosi, a basso voltaggio, alimentati dall’energia
solare. Questi nuovi mattoni offrono un’alternativa a soluzioni di
corpi illuminanti cablati e aprono la strada a nuove possibilità di
risparmio energetico.
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Aggiungere un’illuminazione soffusa per ambienti esterni,
creare motivi luminosi unici per pavimenti e passerelle, ora è più
facile, veloce ed economico in quanto non ci sarà necessità di
canalizzazioni, installazione di cavi elettrici e manutenzione.
I mattoni Photovoltaic ospitano al loro interno pannelli solari che
immagazzinano energia durante il giorno, e la restituiscono la
notte come illuminazione grazie ai LED ad alta efficienza.
Photovoltaic è progettato appositamente per applicazioni esterne
commerciali, strutture pubbliche o residenziali, quali: passaggi
pedonali, marciapiedi, balconi, cortili, pontili, giardini, così come
per ogni tipo di parete o pannello esterni.

Tekniske data:

3 Ingen elektrikker

Photovoltaic har høyere ytelse takket være det kraftfulle lithiumbatteriet og LED-dioder med høy
lysstyrke. Energi via solcellepanelet lagres i batteriet og brukes til å drive lysdiodene når mørket faller
på. Lampene tennes når omgivelsene synker under 30 lux og lyser frem til omgivelsene når 60 lux, eller
om batterietkapasiteten synker under 2.4V. For maksimal ytelse må Photovoltaic lampene plasseres i
DIREKTE SOLLYS for å sikre at batteriet fulllades.

B R11/6 Clearview
SOLCELLE
Fungerer i temperatur
BATTERI
Ladefrekvens
Forbruk
LED
LED farge
Levetid
MATERIALE
Dimmensjoner
Vekt

0,13 W/4V Levetid= +10 år
÷200C / +700C
LiFePO4 3.2V/1100mAh (levetid=max 2.000 sykluser)
325mAh i 10 timer
23-30mA i 14 timer (eller til 2.4V)
3 LED XZ-B5LPW4E-2D, 3000-3500MCD
Cool white
14 timer pr. dag / totalt 50.000 timer
Glassblokk
ø11,7x6cm
1,1 kg

B1111/6 Clearview
SOLCELLE
Fungerer i temperatur
BATTERI
Ladefrekvens
Forbruk
LED
LED farge
Levetid
MATERIALE
Dimmensjoner
Vekt

0,12 W/4V Levetid= +10 år
÷200C / +700C
LiFePO4 3.2V/1100mAh (levetid=max 2.000 sykluser)
325mAh in 10 timer
25-32mA in 12 timer (eller til 2.4V)
4 LED XZ-B5LPW4E-2D, 3000-3500MCD
Cool white
12 timer timer pr. dag / totalt 50.000 timer
Glassblokk
11,7x11,7x6 cm
1,25 kg

3 Ingen el-installering
3 Ingen ledninger
3 Ingen brytere

*) OBS! Lysene trenger
DIREKTE SOLLYS for
å lade seg opp - derfor
avtar lystid med årstiden
og breddegrad. Sola lader lampen og styrer antall
lystimer selv. Strømmen
lagres til et lithiumbatteri og lever sitt eget liv
og lader batteriet etter
behov. Ikke montér lampen i skyggeområder - da
vil den ikke lyse.
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VetroPieno Glassblokk
VetroPieno er en solid glassblokk som kombi-nerer utseendet av tradisjonell murstein med gjennomskinneligheten og belysning av glass.
Denne helt unike designløsningen kan brukes
i stedet for tradisjonell murstein for å skape
dramatiske innvendige vegger som maksimerer
passasje av lys fra rom til rom - eller som et
subtilt designelement som gir et snev av stil,
karakter og farge.
Det er en standard form og størrelse gjør det til
et allsidig byggelement som kan monteres
horisontalt eller vertikalt for å oppnå ønskede
effekter; tradisjonelle mønster, kontinuerlige
overflater, subtile linjer eller fargerike
lysrefleksjoner.
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I motsetning til den klassiske glassblokken er
VetroPieno mindre i både bredde og høyde, og
kan brukes til å skape tynnere glass-strukturer
som optimaliserer plassen og legger til dybde i
interiører.
VetroPieno er tilgjengelig i tre farger, nordica,
siena og blå, i tillegg til klart glass.
Siden produktet VetroPieno er laget som massive
glassblokker passer de utmerkerket sammen med
lysdesign. Man kan få fantastiske lyseffelter om
man lyssetter disse blokkene på en kreativ måte.

Mål: 24 x 11,7 x 5,3 cm
Vekt: 3,5 kg

Halvstein - Mål: 12 x 11,7 x 5,3 cm
Halvstein - Vekt: 1,7 kg

For monteringsanvisning - se vår proffer.no
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Glassfliser
Glassflisen Vetroarredo Skin er et helt nytt
produkt fra verdens ledenede produsent innen
glassbyggestein. Den nye serien inneholder so-
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fistikerte og fengslende farger og glans. Det oser
av kvalitet, renhet og brilians av den nye glassflisen Vetroarredo Skin.

Se mer på
neste side!
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/01

Neutral

Soluzioni creative
Creative
solutions
Glamour
Absolut

Bianco

Argento

Acciao

Rame

Kreative Lösungen/Solutions créatives/Soluciones creativas

Nero

Nordica

Siena

Oro

Nordica
Medium

Siena
Medium

die verschiedenen Formate bieten, wie auch durch
Bronzo

Nordica
Extra
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Siena
Extra

Durch die überraschenden Möglichkeiten, welche

die reichhaltige Farbskala ermöglicht Vetroarredo
Skin kreative und persönliche Verlegungslösungen,
die Ergebnisse bringen, die auf der Höhe Ihres Stils
sind.

Grâce aux potentialités surprenantes offertes par les
divers formats et par la vaste gamme de couleurs,
Vetroarredo Skin permet des solutions de pose
créatives et personnelles, pour des résultats toujours
à la hauteur de votre style.
Gracias al sorprendente potencial que ofrecen
los distintos formatos y la rica gama cromática,
Vetroarredo Skin permite soluciones de aplicación
creativas y personales, para resultados
estilísticamente siempre a la altura requerida.
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Cobalto

/02
GRAZIE ALLE SORPRENDENTI
POTENZIALITÀ OFFERTE DAI DIFFERENTI
FORMATI E DALLA RICCA GAMMA
CROMATICA, VETROARREDO SKIN
CONSENTE SOLUZIONI DI POSA
CREATIVE E PERSONALI, PER RISULTATI
SEMPRE ALL’ALTEZZA DEL VOSTRO
STILE.
THE AMAZING POSSIBILITIES COMING
FROM THE DIFFERENT SHAPES AND
WIDE RANGE OF COLOURS ALLOW
VETROARREDO SKIN TO OFFER
CREATIVE AND PERSONALISED
SOLUTIONS THAT PERFECTLY REFLECT
YOUR STYLE.
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Endeløsninger for frittstående glassbyggestein

Sluttlist, børstet
rustfritt
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Sluttlist, blank
rustfritt

White
Art. nr. 60000

Slate grey
Art. nr. 60005

Iceblue
Art. nr. 60007

Copper green
Art. nr. 60004

Navy
Art. nr. 60001

Turkis
Art. nr. 60008

U-profil for innbygging

Sluttlist, dørmontasje

Sluttlist, natur
alu

White Sandblåst
Art. nr. 60300

Siena/Silor
Art. nr. 60006

PVC for dørmontasje

Sluttlist, hvit
alu

Leggeanvisning glassbyggerstein
Profilene limes med Pro-fix spesiallim mot materialer som glass, metall, PVC, gips, betong, tegl, fliser, klinker og marmor. Mot parkett eller tapet bør man skjære ut hull slik at profilene får godt feste. Maksimal størrelse på en fritt-stående vegg (feste i gulv og
vegg) er høyde 2400 mm og lengde 1800 mm. Limet fester ikke mot polytylen og polyamid. Vær oppmerksom på at strekkoder kan
synes igjennom. Pass på å bygge steinene med strekkodene «opp» til 180 cm, over 180 cm settes strekkoden ned. Profix-systemet
er testet hos LGA i Tyskland og vi kan derfor garantere at systemet holder de krav som slike konstruksjoner krever.

1

Vegg og gulv må være i 90 graders
vinkel i forhold til hverandre.

5a

Begynn med den første glassbyggersteinen i hjørnet. Lim siden
korte profiler vertikalt mellom glassbyggersteinene.

8

3

2

Legg to smale striper med lim* langs
profilens sider (3 mm i diameter)

Legg lim på en glassbyggerstein om gangen.

En profil trykkes fast mot
veggen og en mot gulvet.

5b

6

Ved bruk av pegasus design stein,
skal lim strengene ligge helt
ytterst på profilene, slik at glassoverflatene trykker limet utover.
OBS! Bruk tynn limstreng.

4

Gjenta punkt 2 og legg en horisontal profil ovenpå den første
raden.

7

Gjenta punkt 4, 5 og 6 opp til den
femte raden. Kontroller at veggen
er i vater før limet herder.

9
Til alle vegger montert ute
samt dusjvegger anbefaler vi
bruk av Quicktech Fugebeskytter

Fugene fylles med klinkerfug. Bland
fugemassen som anvist på forpakningen og fyll i fugene. Vask deretter
glassbyggersteinene/veggen med våt
svamp ovenfra og nedover.

Fugene mellom dusjveggen, gulvet og
sideveggene fylles med silikon for å
følge husets bevegelser. Dusjveggen
kan tas i bruk umiddelbart, men oppnår
full styrke etter 1-3 uker, avhengig av
rommets temperatur.

* List mot gulv skal
limes med silikon,
Pro-fix eller PL 400
mot vegg.

Ved å erstatte minst 30% av
vannmengden i fugen med
Quicktech Fugebeskytter,
oppnår man en 100% tett men
diffusjonsåpen konstruksjon.
Da eliminerer man problemer
med vannintregning i fugen
og tilhørende problemer med
frostspregning om vinteren.
Quicktech Fugebeskytter
kan også benyttes på allerede
monterte vegger ved å etterbehandle fugene. Det gjør du
ved å pensle 100% Quicktech
Fugebeskytter på fugene to
ganger.
Quicktech Fugebeskytter
er et vannbasert middel.
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Tettelister for glass

Art. nr. SP001

Art. nr. SP002

Art. nr. SP004

Art. nr. SP005

Art. nr. SP006

Art. nr. SP008

Art. nr. SP009

Art. nr. SP010

Art. nr. SP011

Art. nr. SP013

Art. nr. SP014

Art. nr. SP015
50 mm leppe, kan tilpasset
store fall.

Tettelistene har 6-8 mm tykkelse og lengden er 2130 mm.
Våre tettelister er tilpasset de aller fleste dusjløsniinger som finnes.
De er enkle og montere og bytte. Tettelistene gulnes og slites over tid så

1920

dette er en typisk forbruksvare.

Satina Dusjdører - eksakte mål
Buede dusjdører

882

900

404

900
882

R4
7

8

404

Rette dusjdører
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RUNDAD DORRAR
900X900

Satina fostet glass leveres i høyeste
kvalitet hvor bl.a fingermerker ikke
fester seg.

Satina klart glass.

Verdt å vite
Funkjson og sikkerhet
Alle Satina dusjdører er testet og certifisert med ISO
9001 og CE-merket for sikker bruk ihht. Norske og
europeiske regler. Vi har et aktivt samarbeid med våre
underleverandører med felles kvalitetskontroll og regelmessig oppfølging.
Gulvfall
For at vannet ikke skal renne utover gulvet må man ha fall
mot sluket. Skråningen bør begynne minst 5 cm utenfor
dusjen. Tegninger og instalasjonsanvisning til
Satina dusjdører finnes på vår hjemmeside
www.quicktech.se under Quicktech by Satina,
samt i brosjyren under hvert produkt.
Magnetlister
Samtlige dusjdører fra Satina er utstyrt med elegante og
funksjonelle magnetlister. Disse holder sammen dørene
og minsker risikoen for søl ved dusjing.

Satina glass kan vedlikeholdes med
vanlige rengjøringsmidler.

Vi anbefaler bruk av Topas glassrens for
vedlikehold av Satina Dusjdører/kabinetter.
Topas har en høy konsentrasjon av sitrus som
er en skikkelig problemløser på skitne glass.
Spesielt nedre del av glasset på innsiden av
glassdørene kan være vanskelig å få rene.
Topas løser opp dette belegget på en enkel
måte.
Prøv forøvring også Topas på alle blanke
flater. Et utmerket vaskemiddel med frisk
lukt, som løser opp det meste uten å legge
igjen striper/skjolder.
Levering
Vår ambisjon er å alltid ha samtlige produkter
på lager. Dette for å raskt kunne levere til
våre kunder. Normal leveringstid er opp til 4
arbeidsdager. Dusjdørene kommer i robuste,
velbeskyttende pakker.

Spørsmål og svar
Kontakt oss om du har spørsmål eller om du får
problermer ved montering. Vi har kompetent personale
som er klar til å hjelpe deg med alle spørsmål som vedrører våre Satina-produkter. Våre kontaktopplysninger
finner du på baksiden av denne brosjyren eller på vår
hjemmeside www.proffer.no
Vedlikeholdsråd
Vanlige rengjøringsmidler til baderom er utmerket til
bruk på alle Satina dusjdører. Ren eddik kan også brukes
til rengjøring. Unngå midler som inneholder aceton, syre
samt rengjøringmiddel som inneholder slipemiddel.
Disse kan skade dusjveggenes overflate.
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Se flere bilder og bli inspirert på:
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