
Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Glazen deuren in veel variëteiten tot 

aan automatische schuivende glazen deuren toe. 

Glazen wanden, inloopdouches en al dan  

niet verwarmde spiegels. Beloopbaar glas, glazen  

balustrades, werkbladen van glas en nog veel meer. 

Gelaagd, gehard of gelaagd gehard, dus veilig!  

Op maat geleverd en vakkundig geplaatst. Overal  

in Nederland. Laat u verrassen en bezoek een van 

onze showrooms of kijk op onze site: 

www.glassinside.nl

De badkamer is het laatste decennium geëvolueerd 

tot een ruimte waar het lang en goed toeven is, 

maatgevend voor ons toegenomen welzijn. Glas is 

ideaal voor toepassing in de badkamer, zowel van-

uit esthetisch, functioneel als hygiënisch oogpunt. 

Esthetisch, kijk maar naar onze hoogwaardige de-

signs. 

Functioneel, daar het materiaal veilig en onder-

houdsvriendelijk toepasbaar is. 

En hygiënisch omdat- voorzien van een snel reinig-

bare of antibacteriële coating– vuil, zeep en kalk op 

het glas geen kans krijgen.

Veiligheidsglas– transparant, translucent, geëtst of 

gezandstraald– wordt in de badkamer vaak toege-

past als douchecabine of inloopdouche. Net als bij 

glazen deuren levert dit samen met speciaal (RVS) 

beslag de mooiste combinaties op.

Wij nodigen u graag uit in een van onze showrooms  

waar wij u kunnen inspireren en adviseren over de 

beste mogelijkheden voor uw situatie.  

DOUCHES

PRODUCTSHEET

Specialist op het gebied van glas in elk interieur

Inloopdouche

Douchecabine



Eigenlijk is een inloopdouche een vreemde 
naam want je loopt tenslotte elke douche in. Met 
een inloopdouche wordt feitelijk een douche be-
doeld zonder deur. De opstelling van een inloop-
douche blijft vaak beperkt tot een glasplaat van 
8 mm blank of geëtst gehard veiligheidsglas die 
in de meest eenvoudige opzet met wandklem-
men aan de muur staat gemonteerd. Een stabili-
sator stang naar de overliggende wand zorgt 
voor stevigheid en veilig gebruik van de douche. 
Uiteraard bestaat de mogelijkheid om haaks op 
de wand een glasstrook te monteren of een ge-
bogen wand in het verlengde te plaatsen. 

Ook voor inloopdouches zijn er steeds meer mo-
gelijkheden, om het glas met beslag te monte-
ren. Klemmen van glanschroom of RVS staafsys-
temen in combinatie met RVS kokers en buizen 
bieden voor vrijwel iedere wens wel een oplos-
sing.

INLOOPDOUCHE

DOUCHES

www.glassinside.nl



Glazen douchecabines worden door Glass 
Inside altijd precies op maat gemaakt, van 8 mm 
gehard veiligheidsglas. Het glas is óf transparant 
óf translucent. Tevens bestaat de mogelijkheid 
om banen te zandstralen indien enige privacy 
gewenst is. In bepaalde gevallen is het mogelijk 
om kleur in de wanden te brengen.
Scharnieren en overig beslag worden meestal 
uitgevoerd in glanschroom, maar ook matchroom 
of RVS is mogelijk. Binnen het assortiment beslag 
zijn veel verschillende vormen en uitvoeringen 
mogelijk.

Staat de douche in een nis, dan kan worden vol-
staan met een deur die, mits de wand stevig ge-
noeg is, direct daaraan kan worden gehangen.
Als de wand uit gipsblokken bestaat, kan de deur 
het beste worden opgedeeld in een smalle 
strook glas met daaraan een deur. Dit geldt ook 
bij zogenaamde hoekoplossingen. Daarbij wordt 
door ons altijd een stabilisatorstang gemonteerd 
om de wand vast te zetten en veiligheid in het 
gebruik te waarborgen. Ook gebogen glas ten 
behoeve van een ronde douchebak zit in ons le-
veringsprogramma.

DOUCHECABINE

DOUCHES
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DOUCHEBESLAG

FLAMEA

Simplistisch en flexibel, 
de FLAMEA serie douchedeurbeslag is inzetbaar in ie-
dere badkamer. Het  beslag laat zich perfect lenen voor 
douchecabines die minimalistisch moeten zijn in het de-
sign, maar het maximale moeten halen in  uit functiona-
liteit. De scharnieren zijn onbeperkt verstelbaar om een 
perfecte sluiting te garanderen en ze sluiten in de laatste 
paar centimeters automatisch de deur. 
Ook verkrijgbaar in RVS look. 

FL GGK 90FL GWK 90

FL GWS 90

FL deurknop

FL  GGS 180 FL douchegreep 
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DOUCHEBESLAG

SHOWER 
INSIDE

Glass Inside introduceert de ShowerInside lijn. 
Scherp geprijsde en kwalitatief hoogwaardig glasbe-
slag. Glass Inside kan dit glasbeslag in grotere hoe-
veelheden inkopen. Daardoor kunnen wij dit glasbe-
slag tegen een budgetprijs leveren. In kwaliteit zijn 
geen  concessies gedaan.  Robuust, stoer beslag en 
toch minimalistisch genoeg om niet te aanwezig te 
zijn. Uitvoerbaar in Chroom en RVS look.

SI GGK 90

SI GGS 180 

SI GWK 037

SI GWS 90

SI knop 109

SI knop 140



RIVIERA

DOUCHEBESLAG Het aantrekkelijke Riviera Scharnier zal zichzelf sluiten 
vanaf 60 graden en blijft rustig op 90 graden open-
staan. De verzonken bevestigingsschroeven aan de 
achterzijde van het scharnier zijn gemaakt van mas-
sief messing en verkrijgbaar in twee afwerkingen. 
Riviera Scharnieren zijn geschikt voor 8 en 10 mm dik 
gehard veiligheidsglas.

www.glassinside.nl

RI GWS 90 

R1 GGS 180RI GGS 180 

RI GWS 90 



WIE ZIJN WIJ

Glass Inside is specialist op het gebied van 
glas in het interieur.

Wij zijn al jaren thuis in uw huis 
en op uw bedrijf

Van kleine particuliere glaswensen 
tot grote zakelijke projecten

Wij zijn uw glasspecialist van idee tot realisatie.  

Kijk hier voor een
VESTIGING

bij u in de buurt.  
Onze documentaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glass Inside is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en/of vergissingen. 
Niets uit deze documentatie mag zonder toestemming van Glass Inside worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd. Geplaatste foto’s dienen om een 
impressie te geven van een eindresultaat. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Een Glass Inside vestiging mag andere producten 
aanbieden dan omschreven in deze documentatie. Glass Inside Nederland BV september 2015
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