
Spaces for 
 the Senses



Med fokus på arkitektoniska glaslösningar strävar vi mot att  lösa dina 
utmaningar genom design, innovation och hållbarhet. Vi tillverkar 
och levererar glasväggar, duschväggar, räcken och andra relaterade 
produkter till glasbranschen, byggbranschen och aktörer inom 
fastighetsutvecklingsindustrin.

Exempel på detta kan ses i flera kända byggnader där det finns 
höga arkitektoniska ambitioner oavsett om det handlar om kontor, 
kommersiella lokaler, offentliga miljöer eller privata hem. 
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I GSABs verksamhet ingår varumärket 
Invitrea, där vi skapar egna produkter inom 
kategorierna Room, Railing, Bath, Exterior 
och Interior. 

Med ett stort sortiment av detaljer och 
tillval är möjligheterna stora att göra unika 
lösningar för många miljöer och behov.

Elegant och stilren design, skräddarsytt och 
snabbmonterat med ett perfekt slutresultat – 
vi vill skapa fantastiska miljöer där människor 
trivs. Det är helt enkelt det vi menar med 
Spaces for the Senses. 

Vi sätter glaset i fokus, med  
ambitionen att skapa en stilren  
design och där hållbarhet är en 
ledstjärna. Konstruktionen är 
utvecklad för att ge produkterna 
en högklassig funktion med  
lång livslängd.

Om Invitrea
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Även om det är framtiden vi siktar 
mot så är det vår historia vi vilar på. 
Utan erfarenheten kan vi inte nå 
våra kvalitetsmål. I sex decennier 
har våra kunder ställt högsta krav 
på kvalitet och perfektion. Det har 
gett oss en unik inblick i glasets 
potential vilket också bidrar till 
att både produkter och sortiment 
ständigt utvecklas. 

Tradition och 
engagemang 
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Material och detaljer

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår 
affärsverksamhet och anpassa material som 
används i våra produkter för att säkerställa 
att dessa uppfyller våra höga kvalitetskrav 
och minimerar miljöpåverkan.

Miljö
Vi ställer höga krav på både form och 
funktion. Samtidigt vill vi att slutresultatet 
ska bli perfekt. Hantverkarens krav på 
kvalitet och installationsvänlighet är alltid en 
prioritet i vårt designarbete.

Form och funktion

Även om våra standardprodukter passar 
in i de flesta konstruktioner kräver vissa 
projekt unika lösningar. Vi kan tillhandahålla 
projektspecifika konstruktioner när det 
behövs.

Anpassade lösningar
Vi eftersträvar alltid stilren och tidlös design 
som passar många olika miljöer och stilar. 
Våra produkter är tillverkade av hög kvalitet 
vilket ger stabila lösningar med lång 
hållbarhet och generösa garantitider. 

Lång hållbarhet





Kärnvärden

Skandinavisk design, där vi ger stor vikt åt formgivning och estetik. 
Hög funktionell standard med en teknisk utformning som underlättar 
monteringsarbete och som alltid ska ge ett perfekt slutresultat.

Design

Vi använder gärna nya typer av material och hittar nya lösningar för att 
nå ett ännu bättre resultat, öka effektiviteten i hela värdekedjan och 
för att minska klimatavtrycket.

Innovation

Genom våra produkter och vårt sätt att producera vill vi aktivt bidra till 
att vi som samhälle snabbare kan ta oss till en cirkulär ekonomi.

Hållbarhet



Marknader

Återförsäljare och 
grossister

GlasmästerierFastighetsutvecklings-
industrin 

Vi är stolta över att skapa innovativa lösningar åt företag som är verksamma inom följande områden:
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Invitrea Room erbjuder ett brett utbud av glasväggar för en mängd olika ändamål. Sortimentet 
består av såväl färdiga lösningar som profiler, detaljer och tillval. Möjligheterna är därför stora 
att skapa unika och kundanpassade lösningar. Alla produkter har en minimalistisk design och 
är enkla och snabba att montera.

Invitrea Room

Glasväggar och dörrar för interiöra miljöer
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Stilrena och tidlösa glasväggar som skapar miljöer,  
såväl privata som offentliga, där människor trivs. Vi jobbar 
aktivt för att skapa lösningar med lång livslängd och med 
ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Olika serier, olika behov
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Vi har flera produktserier med duschväggar, 
uppdelade i olika serier för att passa de flesta 
miljöer och behov. Ett stort utbud av detaljer och 
tillval gör att du har stor valfrihet att få en lösning 
som passar din egen stil och smak bäst. 

Våra bastuväggar är tidlösa och passar lika bra 
i offentliga som privata badrum. Designen är 
modern och stilsäker med profiler i aluminium 
och helglasade väggar. 

Miljötänket är alltid med oss. Därför har vi 
skapat produkter med en lång livslängd och 
kloka materialval.

Invitrea Bath

Bastu- och duschväggar
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Med Invitrea Railing får du ett glasräcke med en stilren och attraktiv 
design som passar in i de flesta miljöer, i såväl privata som offentliga. 
Samtliga räcken är enkla och snabba att montera och ger ett perfekt 
slutresultat.

Invitrea Railing

Interiöra och exteriöra räcken
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Produkterna inom Invitrea Railing 
är tillverkade av högsta kvalitet 
vilket ger stabila lösningar med 
lång hållbarhet. Designen är stilren 
och tidlös som passar många olika 
miljöer och stilar.
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Våra uterum förlänger sommarsäsongen och ger en ökad komfort. 
Uterumssystemen håller vind och väta ute och skräddarsys alltid för 
att passa perfekt till dina mått och efter antalet dörrar du önskar. 

Invitrea Exterior

Uterum & skärmtak

Våra stilrena skärmtak med sina smäckra beslag upplevs nästan 
som att de svävar på fasaden. Taket monteras enkelt och elegant på 
husfasaden utan att det stör den ursprungliga arkitekturen.



Invitrea Interior

Utnyttja dina ytor. Våra skjutdörrar byggs måttanpassade efter dina 
önskemål vilket gör att du kan utnyttja hemmets eller kontorets 
alla utrymmen maximalt. Skjutdörrarna kombinerar ett modernt 
formspråk med material av högsta kvalitet.

Skjutdörrar för garderober





Du hittar mer detaljerad information om våra produkter på 
nedanstående sidor, i våra produktkataloger och via vårt säljteam.
  
Gsab.se 
Invitrea.com
08-546 117 00 
info@gsab.se

Kontakt
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