Vi är mästare på inredningsglas.
Glas är ett utmärkt material för dig som vill skapa unika miljöer i såväl kök som badrum.
Önskar du hellre förhöja en detalj som t ex räcken i hall eller vardagsrum går det lika bra.
Möjligheterna att inreda ditt hem med glas är med andra ord väldigt många.
Vi gör det mesta – i glas
Listan över vad vi kan erbjuda i glas kan göras lång;
Glasbord, stänkskydd, hyllor, trappor, räcken, golv,
duschväggar, bastulösningar, väggar och dörrar är bara
några av de saker vi kan hjälpa dig med. Oavsett vad du
önskar inreda i glas är vi säkra på att vi kan förverkliga
dina drömmar med våra skräddarsydda och behovsanpassade lösningar. Utmana oss gärna!
Trender kommer… och går
Tänk dock på att det som idag är väldigt inne snart kan
vara väldigt ute. Så det är alltid klokt att satsa på enkelhet
som grund i det du vill utföra och lägg därefter till de
eventuella trender du önskar dig, så dessa enkelt kan
bytas ut om och när du vill göra det.
Inred ditt hem med glas
Byt ut ditt kakel i köket med en läcker glasskiva ovanför
diskbänken. Satsa på en fristående dusch, kanske
duschväggar med inbyggd belysning, en avdelare i
badrummet eller varför inte en hel vägg i glas?

Om glaset dessutom är färgat kan du uppnå fantastiska
effekter i ditt badrum. Så vad väntar du på?
Skiss i 3D
Vi älskar glas och kan därför allt om glas. Eftersom vi
alltid är uppdaterade med marknadens senaste nyheter
kan vi också hitta nya och smarta lösningar att använda
glas. Hos oss hittar du inspiration, och vi ger dig råd och
tips på vad du behöver tänka på. Vid större objekt kan
vi även rita upp dina önskemål i 3D för att du ska få rätta
känslan. Om du sedan vill beställa endast måttning
och material eller väljer hela konceptet med tillhörande
montering är förstås upp till dig själv.
Måttbeställda duschväggar
Hos oss går det utmärkt att måttbeställa din duschlösning för avhämtning eller med montering. Ge oss
endast stumma öppningsmått, så fixar vi ihop en ritning
med samtliga önskade mått som vi mejlar över för
godkännande. Sedan är det bara för dig att beställa det
du vill ha enligt önskemål. Även transport finns att tillgå.
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Amirs drömmar går i glas
Hur gör man en vindsvåning ännu mer exklusiv? För Amir var valet enkelt. Han bestämde sig
för att inreda sin lägenhet på Södermalm i Stockholm med glas. Här ser du resultatet och vill
du se mer, 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

