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10 så eksklusiv kan omklædning være

VITRUM II
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Eksklusivitet, Kvalitet, Sikkerhed - ingen andre kabiner tilbyder så meget så lang tid. Råmate-

rialet glas betyder ikke alene perfekt udseende, men også en speciel udstråling, materialeval-

get er ideelt, og specielt  designet med henblik på lang levetid, og vandalsikret konstruktion,

f.eks. har “grafitti-kunstere” ringe muligheder for at skade glasset. Det gode indtryk bibehol-

des længe og omkostninger til vedligeholdelse, eller reparation formindskes. Alle komponen-

ter er TÜV certificeret kvalitet, vælger de et Vitrum produkt er de på den sikre side..

Lang levetid og sikker konstruk-

tion. Der anvendes udelukkende 

TÜV afprøvet sikkerhedsglas, 

højeste sikkerhed for et kvali-

tetsprodukt. Sikkerhedsglasset 

sikrer ligeledes brugeren, hvis 

skaden skulle ske, at glasset 

knuses, er det i små uskadelige 

stykker. Overfladen er ridsefast 

og tager ikke imod naturligt 

forekommende snavs, brænde-

mærker fra cigaretter og lighte-

re, det hører ved valg af Vitrum 

fortiden til. Gennemboring af 

glasvæggen bliver vedvarende 

forhindret.

Den usædvanlige høje ridsefast-

hed forbedres ved anvendelse af

højkvalitets keramiske smeltefar-

ver. Skrift fra tusch eller kugle-

penne, herunder oges farvespray 

er meget let at fjerne fra over-

fladen af Vitrum. Alle materialer 

er 100% genanvendelige, da der 

alene er anvendt glas og alumi-

nium. Samtlige beslagdele er ud-

ført af højkvalitets eloxieret alu-

minium, der er specielt udvalgt 

til alle Vitrum glasvægge. Alt er 

bly og cadmium frit, søvandsbe-

standigt, og sikret mod skader 

fra Uvbestråling og alm. rengø-

ringsmiddel.

Eksklusivitet  f ra  første bl ik . 

Fleksibel og elegant, gennem det 

perfekte materialevalg af sikker-

hesglas og høj kvalitetsbeslag-

dele, kombineret med de mange 

standardfarver og udformninger 

der findes. Har de muligheden 

for at sætte deres individuelle 

præg på Vitrum glaskabiner, det 

indpasses sammen med alle ty-

per sanitet og armatur.

Design til mindste detalje, der-

ved opfyldes alle kundens for-

ventninger.

Dokumenteret kvalitet. 
Eksklusivt design. 
MAB glaskabiner
Type Vitrum.

VITRUM II
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10 Med omklædningskabiner fra MAB Glas Skandinavien lægges der ekstra vægt på komplette 

beslag og glasløsninger, det gælder om at finde den optimale balance mellem glasdelen og 

beslagdelen, uden at disse to materialer kommer i konflikt med himanden, ligesom det skal 

tilsikres at løsningen er optimeret således at der er skabt den perfekte løsning der giver slut-

resultatet: VITRUM Omklædningskabiner.

Perfekt Minimalisme til mindste detalje.

VITRUM II

(1)
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(1) MAB Omklædningskabiner type Vitrum II som 

vekselkabine. En central midterfod bærer hele om-

klædningskabinen og muliggør en støttefri front.

Den øverste stabilisering er tilbagetrukket, således 

at der opnås et perfekt udseende, der understøtter 

den fremragende tekniske løsning, nødvendiggjort 

af de høje krav der stlles til omklædningsfaciliteter 

i svømmehaller, skoler, institutioner m.v.

Investeres der i MAB Glas Skandinavien Omklæd-

ningskabiner, er de beskedne merinvesteringer 

hurtigt tilbagebetalt, da systemet ikke kræver føl-

geomkostninger p.g. af den høje vedligeholdelses-

frie kvalitet, ligesom produktet gennem dets udse-

ende, giver ethvert svømmebad eller lignende en 

speciel kvalitet.

Vitrum omklædningskabiner er fra første dag det 

attraktive, vedligeholdelses frit valg, der værdsæt-

tes af alle besøgende.

(2) Specialløsninger til f.eks. handikappede med 

skydedøre, som også individuelt er tilpasset, et 

nærliggende alternativ, med Vitrum omklæd-

ningskabiner. Vores filosofi er ganske enkelt at tilla-

de at kunden får maksimal indydelse på udformnin-

gen af omklædningskabinernes form og udseende.

(3) Fritstående omklædningskabiner med et min-

dre antal gulvbefæstigsler i henhold til vort pro-

gram, et et andet spændende alternativ, derved 

opnår de, at elementerne bliver endog mere rengø-

ringsvenlige og at det fotte udseende optimeres.

(4) Omklædningsfaciliteter med vekselkabiner 

med modsat monterede omklædningsskabe og 

gennemgangssikring ved afslutning af etbarfods-

område, kan ved anvendelse af forskellige glasty-

per og farver skabe en spændende effekt.

(2)

(3)

(4)

Sikker og holdbar
så eksklusiv kan omklædning være

10
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Intet materiale har så mange forskellige variationsmuligheder som glas, i farve og form. Mate-

rialet og farvevarianterner tilbyder en arkitektonisk fuldendt løsning, uden at virke forstyrren-

de på det samlede interiør. Omklædningskabiner fra MAB Glas Skandinavien af typen Vitrum 

II er udført i minimalistisk design med glas som primærhalvfabrikata. Kombinationen af glas 

og aluminium sikrer ekstrem lang levetid med et minimum af behov for vedligeholdelse og 

rengøring, den helt rigtige fremtidssikrede investering.

Kompromiløs arkitektur.

VITRUM II

(1)
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(1) På den venstre side ses et omklædningsanlæg type 

Vitrum II med fodfri front. På højre side frisørpladser med 

bord i ægte egetræ, og bagved liggende vægbeklædning 

af spejlglas. Opbygningen er pladsbesparende og arkitekto-

nisk spændende, ligesom føntørrer er placeret under bordet, 

hvilket er pladsbesparende.

(2) Føntørrer, vaske og plads til håndklæde, alt dette udføres 

i samarbejde med kunden til en integreret smuk løsning.

(3) Ved at anvende en kraftig bænk i midterkabinen kan syn-

lige midterunderstøtninger i fronten undgås. 

Den under bænken skjulte centrallukning sikrer at begge 

døre låses samtidigt

VITRUM II

(2)

(3) (3)
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De meget smukke kvalitetsomklædningskabiner fra MAB Glas Skandinavien, Vitrum II kan ud-

føres efter ønske i et stort antal standardfarver, som gør at deres løsning bliver individuelt 

tilpasset det aktuelle behov. Der opåstår en stor transparens i omklædningsfaciliteterne. Be-

søgene får et godt første indtryk af besøgsstedet og bliver positivt stemt, dette værdifulde 

indtryk gør totaloplevelsen spændende.

Farver og materialer som rumkoncept.

(1)

VITRUM II
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Individuel og 
smagfuldt

(1) Omklædningskabiner med kombinerede ræk-

ker af vekselkabiner og garderobeskabe. Gennem 

det spændende farvevalg og den med glasvægge 

praktiske opdeling af besøgs strømmen adskilles  

de forskellige besøgene. Farvevalget medvirker til 

at bevæge sig i den rigtige retning.

(2) Glas anvendes i dag som byggemateriale af høj 

arkitektonisk kvalitet, og medvirker til en transpar-

ent rumfornemmelse. Der er nærliggende at an-

vende dette materiale til omklædningskabiner.

(3) Garderobeskabene i glas er monteret på et 

fundament som er udført på stedet i fisebeklædt 

udseende. Ved at vælge forskellige farver lettes 

orienteringen.   
(2)

(3)

så eksklusiv kan omklædning være

10
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Glasomklædningskabiner type Vitrum II fra MAB Glas Skandinaiven. Elegancen er skabt ved at 

understøtninger og stabilisering er trukket tilbage fra forsiden. De moderne, elegante beslag 

indgår som et naturligt element i kabineopbygningen og det 10 mm tykke hærdede secur 

sikkkerhedsglas kombineret med de eloxerede aluminiumbeslag garanterer holdbarhed og 

lang levetid.

Svævende elegance.

VITRUM II
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(1) Øverste holdebeslag med tilbagetrukket hoved-

profil. Stabiliseret front, ved anvendelse af alumini-

umbeslaget med tilhørende vinkel til at stabilisere 

sidevæggen og frontvæggen.

(2) Den nederste holder med tilbagetrukket alumi-

niumfod. Også her danner en aluminiumvinkel og 

forbinderen den sikre forbindelse mellem forsiden 

og sidevæggen.

(3) Den kraftige aluminiumlås med rustfri rigle 

sikrer at låsning og udgang er let og sikret, også 

mod hærværk.

(4) Er kabinen fri eller optaget vises dette tyde-

ligt på knoppen på den udvendige kabineside. For 

nødåbning er der på den udvendige side en nød 

åbne anordning.

(1)

(2)

(3)

(4)

så eksklusiv kan omklædning være
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VITRUM II

Omklædningskabiner Vitrum II har et beslagsystem, der sikrer at enhver planlagt udførel-

se, kan gennemføres i udførelsesfasen. Lige meget om det er rækkekabiner eller gennem-

gangskabiner. Kundens ideer realiseres gennem skitser og tegninger til det færdige resultat.

Flexibel i planlægningsfasen, kvalitet i udførelsesfasen.

(1)



345MAB GLAS SKANDINAVIEN - www.mabglas.dk

10

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Omklædningskabineanlæg Vitrum I med central 

fodløsning. Ved anvendelse af den øverste gen-

nemgående profil og beslag stabiliseres front og 

sidevægge, her ved realiseres såvel standardløsnin-

ger som specialløsninger. 

(2) Glasløsninger til bad og omklædning i enhver 

form og farve kan leveres, giv os din forespørgsel 

med skitse.

(3) Vitrum I skillevæggene er efektive som opde-

ling mellem bruserum, optimale i optik og rengø-

ringsvenlighed.

(4) Hylder af højkvalitets 26 mm HPL med massiv 

gummiforstærkning, der samtidig virker som dør-

stop.

(5) Hængsler er med klemsikring så skader på 

personer og genstande undgås, og sikrer at døre 

lukkes sikkert. Det selvlukkende hængsel har bøs-

ninger af højkvalitetspolymer, dette gør hængsler-

ne vedligeholdelsesfrie og sikrer at døre altid er 

selvlukkende.

Det patenterede beslagsystem og støttesystem 

befæstiger væggen med kun 2 skruer, dette gør at 

kabinerne får et perfekt udseende.

så eksklusiv kan omklædning være

10
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Vitrum I WC-kabiner er individuelt justerbart i højden, tilpasning af elementerne sker ud fra de 

ønsker der skal opfyldes.

Robust, fleksibel og overraskende enkelt.

VITRUM I

(1)
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Diskret og robust.

(1) Vitrum I med forsat front, således kan en ud-

førelse være, når der skal spares på pladsen. Nye 

arkitektoniske grænser. 

(2) WC kabinen Vitrum i kombination med en tilba-

getrukket delvæg er en af de talrige variationsmu-

ligheder der tilbydes med Vitrum. 

Væggen designes enkelt ved valg af farven på glas 

og beslag, planløsningen er individuel.

(3) En optisk velafbalancedret løsning. Vitrum Ka-

bineanlæg i forbindelse med andre typer skilleaf-

skærmninger til ethvert formål, eks. til herretoilet.

(4) Væghængt skillevæg der giver det perfekte 

udseende.

så eksklusiv kan omklædning være

(2)

(3)

(4)

10
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10 MAB Glas Skandinavien garderobeskabe sætter nye dimensioner i tilpasset arkitektur, det lyk-

kes på smukkeste vis at indpasse materialerne glas, i ønsket farve, med beslagsløsningen. 

Gennem fleksible tilpasningeelementer opnås til en attraktiv pris et perfekt udseende . Til-

pasningerne muliggør at pladsen udnyttes optimalt . For ethvert garderobeskab er Vitrum GS 

løsningen. 

Formskøn og utroligt tilpasset format.

VITRUM GS

(1)
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(1) Garderobeskabe af glas monteret 

direkte ovenpå en sokkel af fliser, i di-

rekte sammenbygget eller forbundet 

med omklædingkabiner, helt adskildte

adgangsforhold helt i glas, denne eller

andre specialløsninger tilbydes til at-

traktive priser

(2) Alle Garderobeskabe er udført i 

vedligeholdelsesfrie materialer der 

næsten ikke kræver vedligeholdelse.

(3) Garderobeskabe i glas, hvor der 

kan vælges mellem mange farver.

(4) Glasskabsløsninger hvor der er an-

lægningsplads for håndklæder og an-

dre genstande udfører vi efter kundens 

ønske.

(2)

(3)

(4)

så eksklusiv kan omklædning være
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Glas tilbyder en større række arkitekto-

niske muligheder end andre materialer. 

Farvemuligheder, silketryk, logo, reklamer 

eller helt efter din egen ide. Tal med vor 

salgsafdeling for at realisere dine ønsker. 

Ønskes der silketryk på glasset kan vi til-

byde en lang række standardmønstre. 

Keramiske farver integreres med glasover 

fladen og skaber et enestående produkt, 

der på mange måder har en overraskende

kvalitet. 

Ved produktionen af emaljeret glas garan-

tertes at der ikke anvendes bly eller cad-

mium forbindelser. 

Ved tilvalg af farver står det samlede 

RAL-farvekort til disposition. Farvekortet 

er vejledende og der kan ikke garanteres 

100% farvelighed med der færdige glas-

produkt. 

Der kan tilbydes udfaldsprøver af en be-

stilt farve således at valget er foretaget

på et sikkert grundlag.

Eksklusivt som dine forventninger

(1)

10
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Mod til farver

(1) Ved anvendelse af silketryk er der man-

ge muligheder for motiver, såvel standard-

motiver som specialmotiver. Ethvert kunde-

motiv kan realiseres, henvend dem trygt til 

os angående deres ønske.

(2) Floatglas, glatte overader, let at rengø-

re, med special glansefekt på glasset.

(3) Ornamentglas her i struktur nummer 

200. Den specielt strukturerede overade 

giver en spændende rumvirkning uden at 

rengøringsvenligheden forringes.

(4) Vælges Satineret glas, som er ætset 

glas i hvid farve vendes den ætsede side 

til den ønskede side. Satineret glas er ved 

anvendelse i bruserum ikke så rengørings-

venligt som almindeligt glas.

(5) På grund af den tekniske produktions-

proces har klart foatglas en lettere grøn 

farve, ved anvendelse af jernfrit glas redu-

ceres den grønne farve og denne type glas 

er mere klart. Mulighederne for anvendelse 

af andre typer glas er til stede, spørg vor 

salgsafdeling herom. også anvendelse af 

hærdet lamineret glas med forskellige far-

vede folier er muligt.

(2) (3)

(4)

(5)

10
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