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Glasløsning, der passer dine mål

Hos Dansani tilbyder vi også at få lavet din brusevæg ’made to measure’. 
Det vil sige lavet efter dine mål på badeværelset. Når det bliver lavet ’made to measure’, 

så betyder det, at vi får det produceret ud fra dine mål, særlige anvisninger 
og ønsker til detaljer i form og udtryk. 

DANSANI SPECIALBRUS M2M

2



02 03 0401

Vælg greb
I M2M serien har du mulighed for at sætte dit eget præg på din nye bruseløsning. 
Vælg mellem fire stilfulde greb med hver sit design.

01 Halvmånegreb i et diskret design som ligger godt i hånden og er nemt at få fat om selv med fugtige fingre.
02 Stilfuldt firkantet greb med god gribekomfort i design, der matcher hængslernes form.
03 Stigegrebet giver et godt og ergonomisk greb i stil med et klassisk ”køleskabsgreb”.
04 40 mm blankpoleret rundt fingerhul, hvis grebsfri løsning ønskes

Glastyper

Shower Clean gør rengøringen nemmere

Vælg mellem 5 forskellige glas
Bruseglasset er af hærdet sikkerhedsglas fra 4 - 10 mm tykkelse. 
Glasset er produceret i Danmark og er Hærde- og CE-mærket.

 · Nem at rengøre 
 · Forhindrer kalkdannelser og korrision 
 · Undgå misfarvninger 
 · Nanobehandlingen beskytter overfladen 
 · Overfladen holder sig pæn i længere tid 
 · Særdeles modstandsdygtig 
 · Lang holdbarhed
 · Samtidig fås et jernfattigt glas

Klart glas Farvet glas 
Forhør nærmere for 
farvemuligheder

Isglas Jernfattigt glas Shower Clean - jernfattigt

Beskrivelse 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Klart glas x x x x x

Farvet glas x x x x

Isglas x x x x

Jernfattigt glas x x x x

Shower Clean
- jernfattigt

x
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M2M model A
Med en Dansani glasløsning i specialmål får du diskrete og smukt udførte hængsler der holder glasset fast i et svævende og 
minimalistisk designudtryk, som åbner op for et væld af indretningsmuligheder. Brusevæggene kan tilpasses og skråskæres 
efter skæve vinkler ved loft og væg eller tilpasses med hul til rør. Det er kun fantasien der sætter begrænsningen.

 · Et af markedets mest solgte design
 · Velegnet til tungere glas
 · Mulighed for at få glasset skråtskåret
 · Fås i flere farver på forespørgsel
 · Minimalistiske hængsler med facetkanter
 · Præcis lukning til det valgte stoppunkt ( 0 G.)

Glashængsler passer til 8-10 mm glas

Maksimale 
kapaciteter

8 mm og 10 mm glas

Vægt Dørbredde

Brug af to hængsler 36 kg 711 mm

Brug af tre hængsler 54 kg 813 mm

Varenummer Beskrivelse Dimensioner Krom
Satineret 

krom
Børstet 
nikkel

190330800A Vægmonteret beslag - justerbar H89 x D56 mm x

190330801A Vægmonteret beslag - justerbar H89 x D56 mm x

190330802A Vægmonteret beslag - justerbar H89 x D56 mm x

190330803A 180° glas-mod-glas beslag - justerbar H89 x D56/56 mm x

190330804A 180° glas-mod-glas beslag - justerbar H89 x D56/56 mm x

190330805A 180° glas-mod-glas beslag - justerbar H89 x D56/56 mm x

190330806A 135° glas-mod-glas beslag - justerbar H89 x D56/56 mm x

190330807A 135° glas-mod-glas beslag - justerbar H89 x D56/56 mm x

190330808A 135° glas-mod-glas beslag - justerbar H89 x D56/56 mm x

190330810A Firkantet indskæring-i-glas væg- og gulvmonteret beslag H51 x D51 mm x

190330811A Firkantet indskæring-i-glas væg- og gulvmonteret beslag H51 x D51 mm x

190330812A Firkantet indskæring-i-glas væg- og gulvmonteret beslag H51 x D51 mm x

190330809A 2,5 mm pakninger til hængsler ved 8 mm glas

190330813A Erstatningspakning indskæringstype ved 8 mm glas

*BEMÆRK dørvægt eller dørbredde må ikke overskrides ved valg af hængsler
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M2M model B
Skab et personligt rum, hvor du kan trække stikket ud og være helt dig selv blot for en stund. M2M’s lette designstreg oser af 
underspillet elegance, og sammen med gedigne kvalitetskomponenter gør det den daglige brug til en formfuldendt fornøjelse.

 · Høj kvalitet til en skarp pris
 · Stort udvalg på lager i Europa
 · Mulighed for at få glasset skråtskåret
 · Fås i flere forskellige farver - på forespørgsel 
 · Minimalistiske hængsler i aflangt design med facetkanter

Varenummer Beskrivelse Dimensioner Krom
Satineret 

krom
Børstet 
nikkel

190330814A Vægmonteret beslag - justerbar H60 x D108 mm x

190330815A Vægmonteret beslag - justerbar H60 x D108 mm x

190330816A Vægmonteret beslag - justerbar H60 x D108 mm x

190330817A 135° glas-mod-glas beslag H60 x D108/108 mm x

190330818A 135° glas-mod-glas beslag H60 x D108/108 mm x

190330819A 135° glas-mod-glas beslag H60 x D108/108 mm x

190330820A 180° glas-mod-glas beslag - justerbar H60 x D108/108 mm x

190330821A 180° glas-mod-glas beslag - justerbar H60 x D108/108 mm x

190330851A 180° glas-mod-glas beslag - justerbar H60 x D108/108 mm x

Glashængsler passer til 8-10 mm glas

Maksimale 
kapaciteter

8 mm og 10 mm glas

Vægt Dørbredde

Brug af to hængsler 41 kg 787 mm

Brug af tre hængsler 61 kg 864 mm

*BEMÆRK dørvægt eller dørbredde må ikke overskrides ved valg af hængsler
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Beslag, uskinner og 
stabiliseringsstænger 
Vores tilbehør og beslag er af høj kvalitet, er CE-mærket og gennemtestet i forhold til markedets skrappeste krav til 
produktion, holdbarhed og sikkerhed. Det er din garanti for få den bedste samlede løsning. 
Vælg mellem 3 forskellige overflader, så det matcher ind hjemme hos dig

Firkantet serie Rund serie

Krom Satineret krom (mat) Børstet nikkel
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Stabiliseringsstænger

Farve Variant Glastykkelse Størrelse Art.nr.

Krom Firkantet stabiliseringsstang Til 6-8 mm og 10-12 mm glas L 1,5 m 190330822A

Saniteret krom Firkantet stabiliseringsstang Til 6-8 mm og 10-12 mm glas L 1,5 m 190330823A

Børstet nikkel Firkantet stabiliseringsstang Til 6-8 mm og 10-12 mm glas L 1,5 m 190330824A

Krom Firkantet drejeligt u-beslag 6-8 mm 190330825A

Saniteret krom Firkantet drejeligt u-beslag 6-8 mm 190330826A

Børstet nikkel Firkantet drejeligt u-beslag 6-8 mm 190330827A

Krom Firkantet vægmonteringsbeslag 190330828A

Saniteret krom Firkantet vægmonteringsbeslag 190330829A

Børstet nikkel Firkantet vægmonteringsbeslag 190330830A

Krom Rund stabiliseringsstang L 1,3 m 190330852A

Saniteret krom Rund stabiliseringsstang L 1,3 m 190330853A

Børstet nikkel Rund stabiliseringsstang L 1,3 m 190330854A

Krom Rundt bevægeligt u-beslag 6-8 mm 190330855A

Saniteret krom Rundt bevægeligt u-beslag 6-8 mm 190330856A

Børstet nikkel Rundt bevægeligt u-beslag 6-8 mm 190330857A

Krom Rundt drejeligt, lukket støttebeslag 6-8 mm 190330858A

Saniteret krom Rundt drejeligt, lukket støttebeslag 6-8 mm 190330859A

Børstet nikkel Rundt drejeligt, lukket støttebeslag 6-8 mm 190330860A

Krom Rundt vægmonteringsbeslag 190330861A

Saniteret krom Rundt vægmonteringsbeslag 190330862A

Børstet nikkel Rundt vægmonteringsbeslag 190330863A

Uskinner

Farve Variant Glastykkelse Størrelse Art.nr.

Krom Med vinyl indlæg, monteres uden brug af fugemasse. 8 mm L 2,49 m 190330843A

Børstet nikkel Med vinyl indlæg, monteres uden brug af fugemasse. 8 mm L 2,49 m 190330844A

Krom Med vinyl indlæg, monteres uden brug af fugemasse. 10 mm L 2,49 m 190330845A

Børstet nikkel Med vinyl indlæg, monteres uden brug af fugemasse. 10 mm L 2,49 m 190330846A

Krom U-skinne uden indlæg, B8,6/12,7 x 19mm 8 mm L 2,49 m 190330847A

Børstet nikkel U-skinne uden indlæg, B8,6/12,7 x 19mm 8 mm L 2,49 m 190330848A

Endestykker

Farve Variant Art.nr.

Krom Endestykke til 190330843A, 190330844A, 190330845A, 190330846A 190330849A

Børstet nikkel Endestykke til 190330843A, 190330844A, 190330845A, 190330846A 190330850A

GREB
Farve Glastykkelse Størrelse Art.nr.

Stigegreb – ryg-mod-ryg

Krom 8 - 12 mm 304 mm / Ø19 mm 190330834A

Satineret krom 8 - 12 mm 304 mm / Ø19 mm 190330835A

Børstet nikkel 8 - 12 mm 304 mm / Ø19 mm 190330836A

Firkantet knopgreb – ryg-til-ryg

Krom 6 - 12 mm H50 x L70 mm 190330837A

Satineret krom 6 - 12 mm H50 x L70 mm 190330838A

Børstet nikkel 6 - 12 mm H50 x L70 mm 190330839A

Knopgreb - ryg-mod-ryg

Krom 6 - 12 mm Ø25 mm 190330840A

Satineret krom 6 - 12 mm Ø25 mm 190330841A

Børstet nikkel 6 - 12 mm Ø25 mm 190330842A

Fingerhul

Blankpoleret 8 - 12 mm Ø40 mm x
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Opmåling/montage
Når du køber en Dansani M2M bruseløsning, har du flere muligheder. Du kan sagtens selv foretage 
opmålingen og monteringen af din nye brusevæg. Men synes du, det er lidt overvældende og 
uoverskueligt selv at skulle gå i gang, kan du få Dansani til at stå for det hele. 

Der er mange fordele: 
 · Hos Dansani er der mulighed for hjælp til opmåling og montering. kontakt os og hør nærmere
 · Dansani har professionelle montører, der sætter en ære i at gøre tingene rigtigt, så du er tilfreds med 

det endelige resultat
 · Opmålingen er korrekt og der tages forbehold for skæve vægge, lofter mv.
 · Hurtig montering

Dansani står inde for den høje kvalitet og tilbyder derfor 10 års garanti på fabrikationsfejl.

Alt i alt er Dansanis service din garanti for et 100% professionelt stykke arbejde og resultatet er en 
bruseløsning, du kan nyde i mange år frem!

Der bliver sat pris på opmåling og montage: 
 · Opmåling for kun kr. 900,- ex. moms - beløbet vil blive refunderet ved køb af Dansani brus 
 · Montage - fast montagepris på kr. 1.500,- ex. moms.
 · Udover den faste montagepris vil der komme et tillæg på kr. 400,- ex. moms pr. glas. (kun brofaste øer)
 · Levering 4-5 uger
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Dansani A/S
Finlandsvej 8
DK - 6100 Haderslev
Tel + 45 73 22 29 00
mail@dansani.com 
www.dansani.dk

Badeværelset er dit personlige frirum, og ingen skaber det  
bedre end dig. Med Dansani gør du det nemt og inspirerende  
at indrette med funktionelle og gennem tænkte løsninger,  
som tilpasser sig det enkelte menneskes behov. 

Dansk design
Tankerne bag dansk design favner funktionalitet, enkelhed, natur-
lighed, og kommer til udtryk i et tidløst design.  
Det er udgangspunktet for ethvert produkt, som bærer  
navnet Dansani.

Funktionalitet
Vores produkter skal være nemme og behagelige at bruge  
samt tilpasse sig rummets størrelse gennem smarte funktioner, 
som både er praktiske og holdbare. 

Håndværk
Både design og funktion skal understøttes af ordentligt  
håndværk. Det gode snedkerarbejde går igen i alle vores  
produkter i form af lækre materialer og holdbare løsninger.

Bæredygtighed
Hos Dansani ser vi det som en selvfølge at tage ansvar for  
miljøet. Derfor har vi flere forskellige tiltag, som er med til at mind-
ske belastningen på miljøet. Men vi har også fokus på  
eget arbejdsmiljø samt på etisk ansvarlige arbejdsforhold  
hos vores leverandører.

Vores filosofi
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