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Je hebt ons lookbook in je handen. 

Plezant!

Een soort van reis langs onze glazen producten.  
De vele mogelijkheden inspireren je misschien voor je eigen interieurproject. 

Want als glasplaatser winden we er geen doekjes om. Wij zijn zot van 
interieurglas. Niet alleen omdat het materiaal zo puur en krachtig is.  
Maar ook omdat het je interieur dat tikkeltje extra geeft. Stijlvol. Tijdloos. 

Kortom, jouw glas op maat plaatsen we met veel plezier. En heel fijn afgewerkt. 
Omdat we het simpelweg genieten vinden als jij plezier beleeft aan je interieur. 
Thuis of op kantoor. Modern of eerder klassiek, rustiek.

Veel kijk- en leesplezier,
Peter en Ruth en het ganse P-team

 Meer zien? Welkom in onze showroom, Kemelbeekstraat 2 in Tielen.

Glas creëert ruimte en licht.
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volglazen draaideuren

 Op ieder potje past een deksel. Zo past op je glazen deur de juiste greep.  
Die selecteren we met plezier voor je uit het ruime aanbod.  
Laat je inspireren op p. 10. 
 
Kies je voor een glazen schuifdeur, draai dan als de bliksem deze pagina om.

Een glazen deur is een eyecatcher in je interieur.  
Ze – jawel, voor ons is een glazen deur elegant en 
dus vrouwelijk – laat je spelen met licht en ruimte. 
En dat zorgt voor plezante effecten. 

Welk type deur kies jij?
Een glazen draaideur of een schuifdeur? 

Kies je voor een draaideur, dan verwennen 
we je graag met de keuze tussen:

 een volglazen deur of
 een stalen deur met glas.  Piep dan op p. 8.

Onze volglazen deuren zijn verkrijgbaar in:
 helder glas
 gezuurd (=mat) glas
 gezandstraald glas
 gekleurd glas
 fumé glas (brons of grijs glas)

Samen met jou vinden we de juiste oplossing  
voor je unieke glazen deur op maat.
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Privacy creëren?
Schuif de deur toe. Zo heb je in een handomdraai twee opgesplitste ruimtes. 
Ook handig als jij het graag netjes hebt: met een glazen schuifdeur of -wand 
tover je in een mum van tijd rommelige spulletjes weg. 

Met als resultaat: een mooie, strakke wand.

Je maakt van je kamer makkelijk één ruimtelijk geheel. Of je creëert privacy.

Ssssht!
Een glazen schuifdeur schuift geruisloos open. Om je vloer netjes te houden, 
installeren we de schuifdeur tegen het plafond of net boven de deuropening. 
Een rem zorgt ervoor dat de deur zachtjes open en toe kan.

Pglas bespreekt graag met jou het juiste schuifsysteem. 
Ook automatisch openen kan! 

 Inspiratie voor de deurgreep vind je op p. 10.

schuifdeuren

Is je woning of kantoor compact? 
Een glazen schuifdeur of -wand helpt je om je ruimte zo optimaal mogelijk in 
te richten. Je schuift als het ware je ruimte open. Licht én plaatswinst. Want 
schuifdeuren hebben geen draaihoek. 

Met een glazen schuifdeur  
sla je twee vliegen in een klap.
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Kortom, voor beide interieurstijlen maken we met plezier je stalen deur op maat. 
In elk soort glas, eender welke kleur. Voor de deurgreep kies je ofwel voor  
een greep die verwerkt wordt in het stalen frame of voor een deurtrekker  
op het glas zelf. 

 Een greep uit de mogelijkheden vind je op de pagina hierna.

Kies jij voor lekker strak? 
Dan is een stalen deur beslist een strak plan  
voor je interieur. 

Jij kiest hoeveel onderverdelingen je wil, horizontaal 
en/of verticaal. In een modern interieur schept 
de minimalistische omlijsting een gezellig effect. 
In een rustiek interieur zorgt het stalen raamwerk 
voor eenheid en harmonie: voor een ambachtelijk 
of smeedijzeren karakter wordt deze stalen deur 
afgekit met klassevolle zwarte stopverf.

stalen deuren/steel look

Oerdegelijk  
en stijlvol.
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Opvallend of sober?
Vergelijk dit keuzeproces met het samenstellen van  
je outfit. Bij een jurk met veel opvallende franjes draag  
je minder accessoires. Kies je een eenvoudige jurk,  
dan kunnen vele accessoires de look ‘af’ maken.

Over naar glastaal: voor een glazen deur met  
een gedetailleerde zandstraling die meteen in  
het oog springt, kies je best voor een onopvallende, 
sobere deurgreep.

Kies je voor een strakke, minimalistische deur,  
dan kan je jezelf volledig uitleven en gaan voor  
een greep als blikvanger.

deurgrepen

Een deurgreep kiezen is best spannend.  
Hij maakt of kraakt je deur. 
Precies daarom begeleidt Pglas je met plezier  
om de juiste greep te kiezen. 

Want de mogelijkheden zijn talrijk.  
Laat je op deze pagina inspireren.  
Samen met jou vinden we de ideale oplossing  
voor jouw deur. Een deurgreep is het 

detail dat ervoor zorgt 
dat je deur ‘klopt’.
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Wist je dat onze glazen douchedeuren geen kaders hebben?
Een voordeel voor je onderhoud. TIP: Gebruik na je douchebeurt altijd een 
aftrekkertje om de grote druppels te verwijderen. Om kalk en vuil te voorkomen, 
raden we je onze glasreiniger Poets aan. Je glas spik en span in een mum van tijd. 

 Kijk op p. 26.

douchewanden en -deuren

Hoe plezant is dat! 
Licht en ruimte in je badkamer. 
Dat is het effect van een glazen 
douchedeur of -wand. 

Jouw douchedeur of -wand 
op maat is verkrijgbaar in:

 helder glas
 gezuurd (=mat) glas
 gezandstraald glas
 gekleurd glas
 fumé glas (brons of grijs glas)

Simpelweg
genieten 
in stijl.
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Pglas kan tegen een stootje.
Hoe veilig is een glazen vloer? Superveilig. Ook voor je glazen vloer werken 
we met gelaagd veiligheidsglas dat voldoet aan de strenge voorwaarden van 
doorvalbeveiliging. 

Toch eerst eens testen?

Wandel over glazen vloeren in onze showroom.

vloeren

Een mooi verrassend effect in je interieur? 
Een glazen vloer laat het daglicht ten volle en 
ongedwongen spelen. Hij schept ruimte en massa’s 
licht.

Van je functionele vloer maken we tegelijk een 
kunstwerk. Uniek en op maat. Heb lef en toon 
bijvoorbeeld je wijnkelder onder een glazen vloer. 
Of breng de juiste sfeer in huis met ingewerkte 
glazen lichtlijnen. Knappe mogelijkheden troef.

Verwondering alom.

Je glazen vloer kan in:
 helder glas
 mat glas
 gekleurd glas
 fumé glas (brons of grijs glas)

Voor een sierlijk 
lichtspektakel.
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balustrades en leuningen

Ook buiten voor je terras.
Soms mag het eens out of the 
box. Een frisse variant voor een 
schutsel of muurtje. 
Een glazen balustrade maakt 
je terras als het ware groter. 
Je zicht verruimt. Meer licht 
en warmte, minder tocht. 

Onze pietjes-precies werken je 
balustrade mooi af op de vloer 
of er zorgvuldig in ingewerkt. 

Geen uitdaging is te spannend. 
Daag jij ons uit?

Een strakke en veilige manier om je vide  
of overloop af te schermen. 
Een glazen balustrade verruimt je leefruimte, creëert een maximale doorkijk 
en tilt je woning naar dat tikkeltje meer. Ook hier profiteer je mee van de 
natuurlijke lichtinval die zorgt voor een tintelend schouwspel.
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Leuning aan je trap.
Op een glazen leuning kan je vertrouwen. Zowel op vlak van doorvalbeveiliging 
als op het sierlijke effect ervan. Gegarandeerd meer ruimte in je interieur. 
Meer licht, minder zwaar.

Glashelder of in kleur.
Voor je glazen balustrade of leuning heb je keuze uit verschillende kleuren.  
Kan je niet kiezen? Wij kiezen graag met je mee.

Hoe iets functioneels 
plots je ruimte opentrekt 
en groter maakt.
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Klopt, in stijl naar tijdwinst!

Bovendien maakt een glazen spatwand  
je keuken optisch groter. Ruimte voor creativiteit: 
als tafelblad in je keuken. Of zelfs als vensterbank.

Niet alleen in de keuken.
Een glazen spatwand is ook mooi én handig 
in je badkamer: als bekleding van je bad of 
lavabomeubel, in je douche. 

Altijd geven we grote aandacht aan fijne afwerking, 
aan uitsparingen voor stopcontacten en kranen. 
Netjes ingewerkt.

Voor je spatwand heb je keuze uit alle  
RAL- en NCS-kleuren. Flirt met kleur in je interieur!

Heel makkelijk 
proper te houden.

Wist je dat glas heel onderhoudsvriendelijk is? 
Precies daarom dat het in de buurt van je fornuis een strak plan is. 
Een glazen spatwand is een clean alternatief voor bijvoorbeeld klassieke tegeltjes. 

En of dat je mag spatten.
Want een spatwand heeft een glad oppervlak en is naadloos. 
Twee ingrediënten voor een cleane look.

 TIP: met onze glasreiniger Poets voorkom je dat vuil zich hecht aan glas.  
Ontdek er meer over op p. 26. Welk reinigingsproduct je ook kiest, gebruik 
zeker geen schuursponsje of schuurmiddel. Wél een propere doek. 

spatwanden
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spiegels

Spiegelverlichting en -verwarming. Het kan allemaal. Van ledverlichting  
achter je spiegel tot zelfs audio of een vergrootspiegel. 

Wip binnen en onze showroom en ontdek de mogelijkheden.  
We helpen je met plezier bij je keuze voor de juiste maat, vorm en opties.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wat creëert  
de plezantste interieursfeer van ’t land?  
Elke Pglas-spiegel is gemaakt op maat van je 
dressing, badkamer, vestiaire, je woonkamer.  
Speels of strak modern. Altijd mooi afgewerkt,  
met uitsparing voor stopcontacten of een kraan.

Spiegels hebben sowieso iets sprookjesachtigs. 
Plaats je ze strategisch, dan verdubbelen ze  
plots de ruimte van je interieur. Ze zorgen voor  
een betere spreiding van licht en creëren 
verrassende lichteffecten. 

Tover een donker 
hoekje om tot een 
sfeervolle ruimte.
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Grotere glazen tafels op maat. Altijd simpelweg mooi. Gelijmd met uv-lijm,  
zo vloeien alle vlakken naadloos in elkaar over. Te gek werk voor  
onze pietjes-precies.

tafels

Een glazen bijzettafeltje of een salontafel. Voor 
jouw interieur ontwerpt Pglas met plezier een 
unieke tafel. Deze glazen designtafels dragen de 
naam van ons huismerk: RuTable. Een knipoog naar 
zaakvoerster Ruth die je tafeltje zelf uittekent.

Betaalbaar design én functioneel.
Heb je zelf een creatief idee? We springen graag 
mee op de kar om dit effectief te realiseren. 

Tijdloos en 
bijzonder. 
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Plezant voor jou:
Wij zijn pietjes-precies. 
Als vakmannen gaan we voor 
niets minder dan een hele fijne 
afwerking. Alles netjes ingewerkt. 
Geen vuile voeten op je vloer als 
we de deur achter ons toetrekken.

Daarom hanteren we ook een 
strakke planning en timing. 
Want als je iets bestelt, dan heb 
je dat ook graag in huis op het 
afgesproken moment.

De mogelijkheden voor glas in je interieur beleven en met eigen ogen zien? 
Kom gerust langs in onze showroom. En laat je verrassen. 

We helpen je graag om de juiste keuze te maken.

showroom

Je glas spik en span  
in een mum van tijd?  
Dat fiks je makkelijk met  
onze glasreiniger Poets.  
Al de jouwe voor 5 euro. 

Open op: 
 di-wo-do: 10 - 18 u. 
 vr-za: 10 - 15 u. 
 ma: op afspraak

Geen tijd voor een bezoekje? 
Misschien vind je extra 
inspiratie op www.pglas.be.

Sowieso, veel succes met je 
interieurproject!



showroom
Kemelbeekstraat 2
2460 Tielen
+ 32 14 89 01 89

www.pglas.be

glazen deuren
douchewanden

vloeren
balustrades
gelakt glas

stalen deuren


