Vi är mästare på duschlösningar.
Att vi är duktiga på att hjälpa till med olika duschlösningar är något som vi hör allt
oftare. Om det beror på hur enkelt det är att beställa en lösning hos oss eller om det
är våra konkurrenskraftiga priser det handlar om låter vi dock vara osagt.
Går du i duschdrömmar?
Då kan vi hjälpa dig. Storleken på ditt duschutrymme
är självklart beroende av hur stort själva badrummet
är. Men annars är det öppet forum för din fantasi att
föreställa sig hur din nya duschlösning ska se ut.
Busenkelt att beställa
Vad vi behöver av dig är egentligen bara några stumma
mått och en beskrivning av lösningen för att du ska få
just det duschrum du önskar.
SE FÖLJANDE 3 ENKLA STEG:
Steg 1
Börja med att måttbeställa din duschlösning genom
att först ta ett foto av platsen där duschlösningen ska
vara och mejla det till info@hagerstensglas.se
Skicka också med ungefärliga mått på lösningen så vi
får en bra uppfattning om platsen.
Steg 2
När vi fått informationen från dig så brukar vi oftast
följa upp med ett telefonsamtal. Ett tillfälle där du som
privatperson eller byggare har möjlighet till frågor om

måttmätning, val av beslag, inspiration samt praktiska
saker som kan vara bra att tänka på.
Steg 3
Därefter tar vi fram allt du behöver och levererar det
med eller utan montage. Naturligtvis går också bra
med avhämtning för eget montage om du hellre
föredrar det.
Vi har allt för din dusch
Hos oss hittar du allt du behöver. Vi har vissa standardstorlekar som endast finns med ett sorts beslag.
Men vi erbjuder även andra beslag och funktioner, t ex
gångjärn för vanliga eller vinklade dörrar med olika
ytbehandlingar som blankkrom, rostfritt, natureloxerad
aluminium och mässing. Vi kan också presentera
spännande lösningar med skjutdörrar samt vikdörrar.
Ska jag välja glas eller glas…?
Ditt val av glas erbjuder en del intressanta möjligheter.
Vi har olika sorter härdat glas att välja på som varierande
klarhet, kulörer, etsat…
Självklart hjälper vi dig att ta fram just din favorit om
du känner dig det minsta osäker.
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Elisabets och Måns nya favoritrum
Att Elisabet och Måns är nöjda efter att ha inrett sitt badrum i glas är enkelt att förstå när
man ser resultatet. Så om någon av familjemedlemmarna lite längre tid på sig än vanligt bara
för att vara i sitt badrum, så är det helt naturligt. Kolla in www.hagerstensglas.se

Hägerstens Glasmästeri är ett företag som
varit med länge. På 1950-talet öppnades för
första gången dörrarna. Familjen Lagerstedt
drev det sedan under tre generationer.
Företagets nuvarande ägare, Stefan Stridh
och Niklas Sundqvist har sedan dess drivit och
utvecklat glasmästeriet till vad det är idag.

Mer info på www.hagerstensglas.se
Hägerstens Glasmästeri AB, Drivhjulsvägen 36, 126 30 Hägersten. Tel: 08-645 56 20. info@hagerstensglas.se

