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Välkommen tIll 
emmaboda home.

 

 närmare 100 år har emmaboda Glas stått för tradition och  
 kvalitet på den svenska glasmarknaden. vi är välkända för ex- 
 pertkunskap och kundanpassade planglaslösningar. 

nu kommer våra gedigna kunskaper till nytta även när det gäller glaslös-
ningar, anpassade för inredning. emmaboda home är vårt varumärke för 
glasprodukter speciellt framtagna för heminredning. vi har förutom en serie 
glasprodukter till badrummet, även glasräcken, vägglösningar och en mängd 
andra produkter att inreda ditt hem med.

För att göra det enkelt för dig har vi tagit fram helhetslösningar med 
både glas, beslag och tillbehör. Individuella lösningar betyder att allt tillverkas 
så att det passar dig och dina önskemål. Med en specialanpassad lösning från 
emmaboda home har du fantastiska möjligheter att låta ditt hem avspegla din 
personlighet och ge dig ett stort kreativt spelrum.

De Flesta av produkterna från emmaboda home produceras i vår fabrik i 
emmaboda. vi kan därför försäkra dig om att vi står för både ledande design 
och högsta möjliga kvalitet. 

Välkommen till en spännande upptäcktsfärd!  

Låt dig inspireras av alla möjligheter att inreda med glas.

I
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emmaboDa glas står för kvalitet och har un-
der lång tid tillgodosett glasmarknadens krav på 
trygghet. alla våra glas är ce-märkta och samtliga 
produkter uppfyller de högsta kraven på markna-
den. därför kan vi garantera att de kunder som 
väljer emmaboda home får produkter av bästa 
kvalitet.

väljer Du emmaboda home, ser vi till att du 
får en produkt som innebär högsta möjliga säkerhet 
för dig och din familj. därför är alla våra lösningar 
producerade med säkerhetsglas. vi anpassar glaset 
så att du oavsett val får en produkt du kan känna 
dig trygg och säker med i många år framöver.

meD härDat glas i våra duschlösningar får 
du ett glas som är 6 gånger starkare än vanligt 
glas. Med ett så tåligt glas ska det mycket till 
innan glaset går sönder. Skulle olyckan ändå vara 
framme och glaset gå sönder splittras glaset i små 
bitar som är tämligen ofarliga. I våra räckeslös-
ningar använder vi ett säkerhetsglas som inte kan 
falla ur konstruktionen om det skulle gå sönder. 
därmed föreligger ingen nedstörtningsrisk om 
glasräcket används till en altan eller i en trappa.

säkerhet och ce-märknIng

Du kan läsa mer om glasen 

under respektive avsnitt.

x 
starkare
än vanligt glas
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 ed en duschlösning från emma- 
 boda home får du en stilren och  
 användarvänlig dusch med hög 
kvalitetskänsla, som dessutom är både hållbar 
och trygg. vi använder alltid säkerhetsglas, vilket 
minimerar risken för personskador om olyckan 
skulle vara framme. alla våra duschdörrar härdas; 
de blir 6 gånger starkare än vanligt glas. Skulle 
glaset av någon anledning gå sönder granulerar 
det till små bitar, så att man inte skär sig.

säkerhet och kvalitet är viktigt för oss. 
alla våra produkter är ce-märkta och dusch-
lösningarna är testade enligt eN 14428. våra 
gångjärn är testade för att klara mer än 100 000 
öppningar, vilket motsvarar mer än 65 års an-
vändning av fyra personer som duschar dagligen. 
Såväl glas som gångjärn och beslag håller högsta 
standard och lever upp till gällande regler, nor-
mer och krav. därmed kommer du att få mycket 
glädje av din duschlösning, många år framöver. 

m
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på De kommanDe sidorna hittar du säkert 
lösningen som speglar din bild av det perfekta 
badrummet. vi har ett brett utbud av spänn- 
ande glastyper att välja mellan och våra dusch-
lösningar levereras i dimensioner som anpassas 

efter ditt hem och dina idéer. har du önskemål 
utöver det som visas i den här broschyren är du 
välkommen att ta kontakt med din återförsäljare 
för emmaboda home.

Duschlösningar
S. 8—23
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Duschlösning: 

En kombination av EnkEldörr  
och EnkElskärm 

Glastyp: blomstEr



FriståenDe enkelskärm
vår fristående enkelskärm är en elegant duschlösning bestående av en fristående 
glasvägg, som inbjuder till att inreda badrummet kreativt. Med sin öppenhet passar 
den ypperligt till det stora badrummet. den kan göras tillräckligt bred för att det  
ska finnas plats för två duschmunstycken bakom glaset.

Emmaboda homE
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 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max höjd: 1 980 mm
  Max bredd: 1 500 mm 
  Max djup: 1 000 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag Nedre: u-skena eller fasta beslag 
  Övre: 2 stabiliseringsstag till vägg eller tak* 

  (se sid. 20–21)

 rek. pris Klart glas 6 990:– 
  Designglas  7 990:– 
  Mönstrade glas 10 990:– 
  ClearshieldTM  920:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

*Pristillägg för stabiliseringsstag i tak

glastyp:  
DiaMaNTKlarT

beslag:  
¡ sTabiliseriNGssTaG 

¡ FasT beslaG
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glastyp:  
DiaMaNTKlarT

beslag:  
¡ sTabiliseriNGssTaG 

¡ FasT beslaG

 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max höjd: 1 980 mm
  Max bredd: 1 500 mm 
  Max djup: 1 000 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag Golv och vägg: u-skena eller fasta beslag 
  Topp: stabiliseringsstag till vägg eller tak*

  (se sid. 20–21)
 
 rek. pris Klart glas 5 490:– 
  Designglas 6 490:– 
  Mönstrade glas 8 490:– 
  ClearshieldM  920:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

*Mot pristillägg

enkelskärm
en enkel, stilren och anpassningsbar duschlösning som passar till alla badrum 
oavsett storlek. du kan själv bestämma storleken och därmed få duschen precis 
som du vill ha den.



parDörr
en stilfull dubbeldörrlösning som passar utmärkt till stora badrum, då den kan 
användas till en dusch som är hela 2 m bred. Pardörren ger en större upplevelse 
helt enkelt.

 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max höjd: 1 980 mm
  Max bredd: 2 000 mm (max 1 000 mm, per dörr)

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag Gångjärn (se sid. 20)
 
 hanDtag Fyrkantig eller rund knopp, fingerhål, draghandtag*

  (se sid. 22)

 rek. pris Klart glas  12 990:– 
  Designglas  13 990:– 
  Mönstrade glas  16 990:– 
  ClearshieldTM 1 840:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

*Mot pristillägg

glastyp:  
DiaMaNTKlarT

beslag:  
GåNGjärN

knopp:  
FyrKaNTiG

 13
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glastyp:  
ruTiG 

beslag:  
GåNGjärN

knopp:  
FyrKaNTiG



enkelDörr
Med sitt stilfulla uttryck passar denna dörr alla typer av badrum, såväl stora som små. 
dörren kan också kombineras med enkelskärm (ett glas fastsatt i den ena sidan).

 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max höjd: 1 980 mm
  Max bredd: 1 000 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag Gångjärn (se sid. 20)
 
 hanDtag Fyrkantig eller rund knopp, fingerhål, draghandtag*

  (se sid. 22)

 rek. pris Klart glas 6 990:– 
  Designglas 7 990:– 
  Mönstrade glas 8 990:– 
  ClearshieldTM  920:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

*Mot pristillägg

 15
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enkelDörr meD siDoparti
en dörr i ren design med separat sidoparti som ger ökad flexibilitet eftersom den 
kan utökas och frigöra utrymme. Måtten på både dörr och sidopartier tillverkas 
enligt önskemål. 

16
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glastyp:  
DiaMaNTKlarT

beslag:  
¡ sTabiliseriNGssTaG 

¡ GåNGjärN 
¡ u-sKeNa, Golv

knopp:  
FyrKaNTiG



 

 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max höjd: 1 980 mm
  Max bredd: 2 000 mm (dörr, max 1 000 mm)

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag sidopartier: u-skena eller fasta beslag 
  stabiliseringsstag till vägg eller tak*

  (se sid. 20–21)
 
 hanDtag Fyrkantig eller rund knopp, fingerhål, draghandtag*

  (se sid. 22)
 
 rek. pris Klart glas 10 990:–
  Designglas 11 990:– 
  Mönstrade glas 14 990:– 
  ClearshieldTM  1 840:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

*Mot pristillägg
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 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max höjd: 1 980 mm
  Max bredd: 1 000 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag Magnestlist, ingår 
  Gångjärn (se sid. 20)
 
 hanDtag Fyrkantig eller rund knopp, fingerhål, draghandtag*

  (se sid. 22)
   
 rek. pris Klart glas  13 990:– 
  Designglas  14 990:– 
  Mönstrade glas  17 990:– 
  ClearshieldTM  1 840:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)
 

*Mot pristillägg

Emmaboda homE
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glastyp:  
DiaMaNTKlarT 

beslag:  
GåNGjärN

knopp:  
FyrKaNTiG

Duschhörn meD DubbelDörr
duschhörn med dubbeldörr är en elegant och inbjudande lösning. Med sina båda 
enkeldörrar ger den en ljus känsla i badrummet. den passar till badrum i alla 
storlekar, men framför allt i små utrymmen eftersom golvyta kan frigöras genom att 
dörrarna kan vinklas in mot väggen när de inte används.
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3-Delat Duschhörn
Flexibel duschlösning i klassisk design. Med vårt 3-delade duschhörn, får du 
möjlighet att utnyttja totalytan i badrummet på ett effektivt sätt. hörnlösningen 
är stilren till sitt uttryck och består av två sidopartier och en dörr.

 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max höjd : 1 980 mm
  Max bredd : 1 000 x 1 000 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag sidopartier: u-skena eller fasta beslag 
  2 stabiliseringsstag till vägg eller tak* 
  Dörr: gångjärn

  (se sid. 20–21)
 
 hanDtag Fyrkantig eller rund knopp, fingerhål, draghandtag*

  (se sid. 22)
 
 rek. pris Klart glas, med u-skena  18 990:– 
  Klart glas, med beslag  20 990:– 
  Designglas, med u-skena 19 990:– 
  Designglas, med beslag 21 990:– 
  Mönstrade glas, med u-skena 22 990:– 
  Mönstrade glas, med beslag  24 990:– 
  ClearshieldTM  1 840:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

*Mot pristillägg

1 000

1 000



Beslag

Fast beslag, golv 

 400313  blank krom 0:–/ingår

b: 50 mm, H: 55 mm

u-skena För golv och vägg 

 1155028 blank krom 0:–/ingår

b: 15 mm, H: 15 mm
(Kan kapas till önskad längd)

20
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gångjärn 

 400301   blank krom 0:–/ingår
 400304   Mässing 625:–/st

beslag b: 78 mm, H: 64 mm
Fäste b: 51,5 mm, H: 64 mm

Fast beslag, vägg 

 401209   blank krom 0:–/ingår

b: 51 mm, H: 51 mm
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Beslag

stabiliseringsstag till vägg, extra lång 

 400308   blank krom 350:–/st

l: 1 500 mm  
(Kan kapas till önskad längd)

stabiliseringsstag till vägg 

 400302   blank krom 0:–/ingår

l: 1 000 mm 
(Kan kapas till önskad längd)
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stabiliseringsstag till tak 

 1321037   blank krom 1 000:–/st

l: 1 000 mm 
(Kan kapas till önskad längd)
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Knoppar & handtag
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knopp, Fyrkantig 

 1321041   blank krom 0:–/ingår

b: 30 mm, H: 30 mm, D: 30 mm

knopp DubbelsiDig, kantig 

 400305   Mässing 450:–/par

b: 28 mm, H: 45 mm, D: 30 mm

knopp, runD 

 1321042   blank krom 0:–/ingår

Ø: 32 mm

DraghanDtag 

 402005   blank krom 1 000:–/par

b: 13 mm, H: 260 mm, D: 36 mm



duschlösningar

hål meD poleraD kant 

2030   0:–/ingår

Ø: 40 mm

Övrigt

 23

övriga tillval

 401302   Magnetlister mellan glas, 90 grader  320:– 
 401301 Magnetlister mellan glas, 180 grader  320:– 
 1315224   Tätningslist mot golv  220:– 
 1315264   Tätningslist mot vägg  140:–

tillval
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 åt ditt hem få en genomtänkt design  
 där värmande glas bidrar till den  
 sköna helhetsupplevelsen. transpa-
renta radiatorer blir en elegant del av inredningen 
samtidigt som de låter rummets uttryck komma till 
sin rätt utan att ta för mycket egen plats.

Ditt baDrum blir en njutningsfull upplevelse 
när du låter form och funktion samspela. här kan 
du kombinera våra produkter som ger ett sobert 
intryck och en lyxigt varm atmosfär. Med den 
väggmonterade, eluppvärmda handdukstorken 
blir känslan speciell varje gång du sveper in dig i 
det varma, sköna badlakanet efter duschen. din 
eluppvärmda spegel kan du alltid lita på, du slip-
per irriterande kondens som skymmer sikten.

l

Glas 
med 

värme
S. 24—27
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gl as mEd värmE

SpegellöSning: 

termostatstyrd värmepanel 
av spegelglas



26

Emmaboda homE

Inspiration

... och radiatorn  
som inte syns 

inrEd mEd värmE

Den uppvärmda 
handduken ...
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gl as mEd värmE

RadiatoR: 

termostatstyrd värmepanel 
av diamantklart glas

för ditt hEmInspiration
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 vårt breda sortiment finner du ett  
 antal speglar som på olika sätt hjälper  
 dig att lyfta fram och accentuera 
olika delar av ditt hem. den höga säkerhet som 
präglar produkterna från emmaboda home går 
igen också i våra speglar. väljer du en säkerhets-
spegel kommer glasskärvorna att sitta ihop även 

om spegeln går i kras. du får en produkt som 
både är elegant och säker för dig och din familj. 

låt Din Fantasi få utrymme när du väljer 
spegel. här finns många olika produktlösningar 
att välja mellan, och har du idéer utöver det du 
hittar här hjälper vi dig att ta fram spegeln som är 
din egen skapelse.

För att Få Fram den bästa finishen slipas våra 
speglar i grundutförande med polerade kanter. 
Som tillval erbjuder vi även andra bearbetnings- 
möjligheter som ger dig möjlighet att sätta pers- 
onlig prägel på din spegel.

Speglar

I

S. 28—37
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spEgl ar

spegellösning: 

Spegel, duvelund, med 
dolda beSlag



Nyadal

Emmaboda homE
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beslag:  
DolDa beslaG

glastyp:  
NyaDal, 7 MM



spegel nyaDal
Nyadal är en förstklassig säkerhetsspegel tillverkad av laminerat spegelglas.  

Spegeln är försedd med skyddsfilm som motverkar fukt både i kanterna och på 
baksidan, därmed undviker du att silverbeläggningen anlöps. dessutom är det en 

personsäker spegel då spegelns skärvor sitter ihop även om spegeln går i kras.

 3 1
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Nyadal
 glas 7 mm laminerad säkerhetsspegel

 mått Max dimension: 1 500 x 2 000 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare för prisuppgift

 beslag emmaboda 1120, krom eller borstat stål 300:–/st 
  emmaboda 9003, krom, blank eller matt 200:–/st 
  Dolda beslag, max 24 kg 350:– 
  Dolda beslag, max 36 kg 400:–

  (se sid. 37)
 
 övrigt levereras med polerad kant 
  leveranstid ca 15–20 arbetsdagar
 
 rek. pris  3 738:–/m2

 
 tillval För håltagning, urtag eller annan bearbetning, kontakta din återförsäljare

Nyadal, deN idealiska 
badrumsspegelN!



spegel DuvelunD
Spegeln levereras med en godkänd säkerhetsfolie på baksidan som gör spegeln 

personsäker och därmed minimerar personskador om spegeln går i kras.

 glas 4–6 mm spegelglas med säkerhetsfolie 
  4 mm, färger: neutral, brons eller grå 
  6 mm, färger: neutral eller koppar

  (se sid. 61)

 mått Max dimension: 1 500 x 2 200 mm, 6 mm
  Max dimension: 1 000 x 1 500 mm, 4 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare för prisuppgift

 beslag emmaboda 1120, krom eller borstat stål 300:–/st 
  emmaboda 9003, krom, blank eller matt 200:–/st 
  Dolda beslag, max 24 kg 350:– 
  Dolda beslag, max 36 kg 400:–

  (se sid. 37)
 
 övrigt levereras med polerad kant 
  beställningsvara, leveranstid ca 15–20 arbetsdagar
 
 rek. pris 4–6 mm, neutral 1 170:–/m2 
  4 mm, brons 1 370:–/m2 

  4 mm, grå 1 370:–/m2 

  6 mm, koppar 1 630:–/m2

 
 tillval För håltagning, urtag eller annan bearbetning, kontakta din återförsäljare

Emmaboda homE

32Duvelund
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Beslag:  
DolDa beslag

glastyp:  
DuvelunD, 6 mm

Nu också  
i färgerNa broNs,  
grå eller koppar!

Duvelund



spegel kärragärDe
För att sätta guldkant på ditt badrum eller uttrycka din personlighet i en annan del  

av ditt hem kan du få din spegel med en färgad eller mönstrad ram som drar 
blickarna till sig. du bestämmer själv bredden på ramen, samt vilket glas det ska vara.

 glas spegel Duvelund + glas kategori a, b eller C 
  Kan levereras på alla färgade glas, kategori a, b och C

  (Glasalternativ, se sid. 61)

 mått Max dimension: 1 500 x 1 000 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare för prisuppgift

 beslag emmaboda 1120, krom eller borstat stål 300:–/st 
  emmaboda 9003, krom, blank eller matt 200:–/st 
  Dolda beslag, max 24 kg 350:– 
  Dolda beslag, max 36 kg 400:–

  (se sid. 37)
 
 övrigt beställningsvara, leveranstid ca 6 veckor
 
 rek. pris Fråga din återförsäljare för prisuppgift

Emmaboda homE

34 Kärragärde
Enfärgad, 
mönstrad …  
du väljEr!



spEgl ar

Beslag:  
Emmaboda 1120, 

blank

glastyp:  
duvElund, 6 mm 
blomstEr, 4 mm

 35Kärragärde



 en senaste teknologin möter först- 
 klassig design i vår nya spegelserie  
 led, där speglarna har integrerad 
led-belysning i olika mönster. 

bakom spegelserien leD står arkitekten och 
designern Fabrice knoll, specialist på inredning 
av spa- och hotellmiljöer. Fabrice knoll har ut-

nyttjat glasets egenskaper fullt ut för att spegel-
glaset även ska fungera som en vacker ljuskälla. 
Spegelns glasyta har försetts med unika sandbläs-
trade designelement som lyser upp och ger en 
spa-lik atmosfär. 

meD leD-tekniken skapas ett tilltalande ljus 
som strömmar, både genom den mönstrade ytan 
på spegelglaset och bakom spegeln för att skapa 
en back-lite effekt. Speglarna fungerar utmärkt 
som punktbelysning i badrummet, på kontoret 
eller i vardagsrummet. led-lamporna har längre 
hållbarhet och förbrukar mindre energi än tradi-
tionella lampor och neonljus.

LED-SpEgLar

d

36
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b: 900 mm x h: 600 mm
¡ strömförbrukning: 10 W
¡ strömbrytare undertill på spegeln
¡ back-light belysning
¡ imskydd

spegel leD bubbla

S
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spegel leD sten

¡ iP44
¡ leD-lampor med 50 000 ljustimmar
¡ 2 års garanti

pris: 3 545:–



Beslag*
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*Gäller ej leD-speglar
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montagelim 

Montagelim  145:–

övrigt 

För håltagning, urtag eller annan bearbetning, 
kontakta din återförsäljare

DolDa beslag 

 1319075  Maxvikt 24 kg 350:–/kit 
 1410040 Maxvikt 36 kg 400:–/kit

emmaboDa 9003 

 1410009  blank 200:–/4 st 
 1410024  Matt 200:–/4 st

Ø: 19 mm

emmaboDa 1120 

 1321051  blank 300:–/4 st 
 1321050 borstat stål 300:–/4 st

Ø: 25 mm
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 las på väggen överför glasets unika  
 egenskaper till rummet. våra vägg- 
 beklädnader är eleganta och trendiga 
på samma gång; de förändrar och förnyar rum-
mets karaktär med ett spännande resultat. 

väggar, kläDDa meD glas, ger en ren och 
läcker yta med få eller inga fogar. väggbeklädnad 
av glas passar därför särskilt bra i duschen eller 
som stänkskydd över spisen. du slipper kakel-

fogar som är svåra att göra rena. väljer du glas 
med beläggningen clearshieldtM blir glaset ännu 
lättare att hålla rent. 

när Du Dekorerar med väggbeklädnad av 
glas får ditt hem nya dimensioner med din egen 
känsla för stil och karaktär. du kan klä en hel 
vägg med glas i din färg, sätta en rand med glas 
bakom tv:n eller lägga glas som en platta på 
fönsterbrädan.

Väggbeklädnad

g

S. 38—43

Emmaboda homE
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väggbEkl ädnad

Väggbeklädnad: 

Glastyp: KateGori a, röd
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Emmaboda homE

glastyp:  
KaTeGori a, rÖD

övrigt:  
liMMaD
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emmaBoda väggbekläDnaD
väggbeklädnad i glas är ett vackert och exklusivt alternativ för både små och stora 
ytor. du kan beställa glas med utskärning för duscharmatur, hyllor, fönster eller 
andra inredningsdetaljer. Med väggbeklädnad i glas är det enkelt att få till ett 
personligt och elegant utseende, som även är lätt att underhålla.

 glas se kategori a, b och C (se sid. 61)

 mått Max höjd: 1 100 mm
  Max bredd: 2 000 mm

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag emmaboda rosett, krom 100:–/par 
  emmaboda 9003, krom 200:–/4 st 
  emmaboda 9003, matt krom 200:–/4 st
 
 övrigt Montagelim 145:–

  För håltagning, urtag eller annan bearbetning,  
  kontakta din återförsäljare 
 
 rek. pris Kategori a 1 375:–/m2

  Kategori b 1 575:–/m2 
  Kategori C 2 875:–/m2 
  ClearshieldTM  460:–/m2

  (Glasalternativ, se sid. 61)

väggbEkl ädnad
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Inspiration

Till din 
inredning ...

... ditt 
badrum ...

väggbEklädnad

... eller 
kök
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väggbEkl ädnad

för ditt hEmInspiration

... eller 
kök
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 ed sin rena design ger våra glasdörrar  
 ditt hem en ljus och tilltalande känsla.  
 vi har lagt stor vikt vid helhetslös-
ningar, för att det ska vara enkelt för dig att välja 
den glasdörr som tilltalar dig och innebär ett lyft 
för ditt hem. Samtliga dörrar i vårt sortiment är 
tillverkade av säkerhetsglas, så att du undviker att 
skada dig om olyckan skulle vara framme. 

vilken Dörr passar din stil och dina krav på 
funktionalitet bäst? du är alltid välkommen till 
en pratstund med vår återförsäljare när du vill ha 
synpunkter, god råd och ta del av en fackmans 
erfarenheter.

m

Emmaboda homE

Glas- & 
skjut- 

Dörrar
S. 44—53
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gl asdörr ar



 

Broakulla

glasdÖrr broakulla
en stor och stilren glasdörr, med beslag av toppkvalitet. beslagen monteras i överkant 
och i underkant. väljer du denna glasdörr får du en mycket elegant lösning, som 
ger ditt hem ett ljusare intryck. våra helglasdörrar levereras som standard med 
mjukstängning vilket gör att dörren inte slår igen.

 glas 10 mm säkerhetsglas

 mått Max glashöjd: 2 500 mm
  Max glasbredd: 1 000 mm 
  Max glasvikt: 80 kg

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 beslag beslag upptill och nertill, rostfritt stål, med justerbar   
  stängningshastighet 
 
 hanDtag TT-handtag, rostfritt stål, längd: 350 mm 
 
 rek. pris Klart glas 7 990:–
  Designglas 8 990:–
  (Glasalternativ, se sid. 60)

Emmaboda homE

glastyp:  
DiaMaNTKlarT, 

FrosTaT

hanDtag:  
TT-HaNDTaG
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Broakulla
 47

gl asdörr ar



 

Moshult
Emmaboda homE

glastyp:  
Glas, KlarT

hanDtag:  
rosTFriTT

48

glasdÖrr moshult
Glasdörren som ger ditt hem känslan av modern elegans. beslagen är anpassade så att 
du enkelt kan byta ut en befintlig innerdörr mot en trendig Moshult utan att behöva 
byta dörrkarm.



 

Moshult
 glas 10 mm säkerhetsglas

 mått standardkarm, 8 x 21 
  standardkarm, 9 x 21 
  standardkarm, 10 x 21

 beslag stål, rostfritt utseende 
 
 hanDtag rostfritt, med eller utan toalettvred
  
 tillval Karm, vitlackad 995:–
 
 rek. pris Klart glas 7 495:–
  Designglas 8 495:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

gl asdörr ar

Glastyp
Diamantklart,
frostat
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LinneforssKjutdÖrr linneFors
en modern skjutdörr med stark karaktär. den fungerar genom att glaset glider 
fram på ett rör, fäst i väggen. denna lösning har fördelen att den inte kräver 
svängrum som en vanlig dörr, vilket gör att du kan utnyttja golvytan till fullo.

Emmaboda homE

glastyp:  
DiaMaNTKlarT, 

FrosTaT

hanDtag:  
sKålHaNDTaG
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 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max glashöjd: 2 500 mm
  Max glasbredd: 1 200 mm 
  Max glasvikt: 150 kg

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 skena rör, rostfritt stål, längd: 3 000 mm 
 
 hanDtag skålhandtag 
 
 rek. pris Klart glas 9 500:–
  Designglas 10 550:– 
  Mönstrade glas 12 550:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

skjutdörr ar

Glastyp
Blomster

 5 1

Linnefors
Glastyp
klart glas



 

Korrö
sKjutdÖrr korrö
denna stilrena skjutdörr, med mjukstängningsfunktion, glider som en dröm. Skenan 
kan monteras antingen på väggen eller i taket och ger dig därmed ökad flexibilitet. 
en skjutdörrslösning som tillför både finess och designkänsla till ditt hem.

 glas 8 mm säkerhetsglas

 mått Max glashöjd: 2 500 mm
  Max glasbredd: 1 265 mm 
  Max glasvikt: 80 kg

  Går att få i andra storlekar. Kontakta din återförsäljare  
  för prisuppgift

 skena Natur, eloxerat, längd: 2 400 mm 
 
 hanDtag skålhandtag 
 
 rek. pris Klart glas 10 500:–
  Designglas 11 550:– 
  Mönstrade glas 13 550:–

  (Glasalternativ, se sid. 60)

Emmaboda homE

glastyp:  
FrosTaT Glas

hanDtag:  
sKålHaNDTaG

52



Korrö

skjutdörr ar

 53
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 n skiljevägg i glas ger dig många  
 spännande möjligheter att låta  
 hemmet spegla din personliga stil. 
emmaboda home erbjuder ett stort urval av glas 
i olika färger och med större eller mindre grad av 
genomsiktlighet. Med stor frihet till individuella 
lösningar kan du också välja ett helt eget mönster, 
tryckt på glaset. 

skiljeväggarna tillverkas av säker-
hetsglas, vilket gör att risken för personskador 
minimeras om olyckan skulle vara framme.

e

Skilje- 
Väggar

glastyp
Picture it: 

SkaPa Ditt eget 
mönSter
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skiljEväggar

glastyp
mönStrat:
blomSter

glastyp
DeSign: Diamantklart

glastyp
Priva-lite

glastyp
röD lamell
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 kapa en säker miljö med glasräcken i  
 läcker design. Med emmaboda home  
 kan du själv sätta ihop ditt glasräcke 
efter dina egna mått och önskemål. 

till våra skyddsräckeslösningar erbjuder vi 
säkerhetsglas som följer boverkets krav. antingen 
8 mm härdat glas eller lamellglas 44,2 alterna-
tivt 55,2. lamellglas är den optimala lösningen, 

oavsett var glaset ska användas. vårt härdade glas 
används då det inte finns någon risk för nedstört-
ning, medan lamellglasen sitter kvar i konstruk-
tionen och förhindrar att glaset störtar ned om 
det går sönder.

Det är viktigt att underlaget är plant och fast 
där stolparna till räcket fästs, för att säkerställa en 
stabil lösning.

glasräcken

s

Emmaboda homE
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gl asr äckEn

SPecialutföranDe  
mot förfrågan

Glasräcke: 

Fyrkantiga stolpar med 
klämbeslag samt ledstångsrör 

glastyp: 44,2 lamell
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 ilket glas avspeglar din personlighet?  
 Glasets färg, form och egenskaper är  
 viktiga när du väljer glasprodukter 
till din bostad. I vårt sortiment hittar du de mest 
spännande glastyperna och den bästa kvaliteten.

V

Våra 
Glas

S. 58—61
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vår a gl as

 learshield™ är en beläggning som  
 sprutas på båda sidor av glaset i  
 fabriken. clearshield™ är en del av 
glaset och kan inte spricka eller falla av glaset. 
Med clearshield™ rinner vattnet lättare av glaset. 
Glaset får betydligt färre kalkränder när duschen 
används, samtidigt som bakteriehärden på glaset 
minskar med upp till 85 %. dessutom får du ett 
glas som är lättare att hålla rent. tänk ändå på att 
rengöra glaset med jämna mellanrum, även om 
det är belagt med clearshield™. 

beläggningen är ett bra val för dig som vill ha 
ett renare glas över tiden och för dig som vill un-
derlätta rengöringen av glaset. clearshield™ passar 

 imeless är ett extra klart glas med  
 en osynlig, resistent beläggning av  
 metalloxider. det mycket transparenta 
glaset ändrar inte färgnyans oavsett glasets tjock-
lek. Specialbeläggningen ger glaset ett perma-
nent skydd mot sådan påverkan som annars kan 
försämra glasets transparenta egenskaper.

De unika egenskaperna hos timeless gör att 
vattnet i duschen rinner av extra snabbt, utan att

utmärkt till alla våra glastyper. På bilden ser du 
tydligt hur stor skillnaden blir.

lämna några kalkavlagringar, korrosion eller dis 
som annars ofta blir kvar på duschväggen. kon-
dens försvinner i stort sett omedelbart och glaset 
blir snabbt lika transparent igen.

meD timeless blir dina glasväggar i duschen 
fräschare, samtidigt som glasytorna blir lättare att
rengöra och torka av. detta glas går endast att få 
med klarglas och vi lämnar 10 års garanti.

c

t

Fräschare dusch med timeless

renare glas med Clearshield™

utan med



Design glas

klart glas specialglasbehanDling

mönstraDe glas

clearshielD™

Emmaboda homE
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Frostat
8 mm 
10 mm

klart
8 mm  
10 mm

skapa Ditt eget mönster
Kontakta din återförsäljare för 
prisuppgift

blomster
8 mm

Diamantklart
8 mm 
10 mm

Diamantklart, 
Frostat
8 mm 
10 mm

gråtonat
8 mm 
10 mm

timeless
8 mm

rutig
8 mm

ranDig
8 mm

glasalternatIV



kategori b spegelglas

kategori a

kategori c

koppar
6 mm, med säkerhetsfolie

brons
4 mm, med säkerhetsfolie

grå
4 mm, med säkerhetsfolie

 6 1

vit Diamant 
ral 9010
4 mm, med säkerhetsfolie

grå 
ral 7031
4 mm, med säkerhetsfolie

vit blomster
4 mm, säkerhetsglas

vitFrostat Diamant 
ral 9010
4 mm, säkerhetsglas

grå metallic 
ral 9006
4 mm, med säkerhetsfolie

svartFrostat  
Diamant, ral 9005
4 mm, säkerhetsglas

svart 
ral 9005
4 mm, med säkerhetsfolie

röD 
ral 3002
4 mm, med säkerhetsfolie

svart blomster
4 mm, säkerhetsglas

röD blomster
4 mm, säkerhetsglas

vår a gl as
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 everanstiden på våra produkter  
 avsedda för badrum är generellt  
 10–15 dagar. leveranstider på övrigt 
sortiment varierar från produkt till produkt. För 
information om leveranstider på dessa produkter; 
kontakta närmaste återförsäljare.

på vår hemsiDa www.emmabodahome.com 
hittar du mer information, som beställningsfor-
mulär, information om hantering av glas, infor-
mation angående skötsel och råd. eftersom olika 
väggmaterial kräver olika typer av infästning, 
medföljer inte skruvar för vägginfästning. 

priserna som anges i broschyren är rekom-
menderade priser, inklusive moms. Frakt kan 
tillkomma.

vi Förbehåller oss rätten till ändringar i 
produkter och priser.

l

Bra att 
Veta

Emmaboda homE
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