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BESLAG
MET SYSTEEM
Innovatief, dynamisch, modern, altijd up-
to-date - niet in de laatste plaats vanwege 
deze focus is G-FITTINGS vandaag één van de 
toonaangevende leveranciers van beslag-sys-
temen. Ons bedrijf is in 1980 ontstaan uit
Antiqua Guliker GmbH en heeft zich sindsdien 
toegelegd op de productie van hoogwaardig 
beslag. De specialisatie was gelijknamig: uit 
de beginletter van de oprichters Guliker en het Engelse woord voor beslag: 
G-FITTINGS.

Achter G-FITTINGS staat een team van ervaren specialisten. Passie, 
motivatie en enthousiasme voor onze producten en de wensen van onze 
klanten zijn onze drijfveer. Gedreven door onze duidelijke missie, werken 
we elke dag aan het maken van beslag-systemen van wereldklasse om te 
voldoen aan de hoogste eisen in ontwerp en technologie.

We zijn altijd op zoek naar nog betere oplossingen om aan de behoeften 
van onze klanten te voldoen. Onze focus: nieuwe trends bedenken in 
plaats van te volgen.
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GLAZEN DEUREN 
MET SYSTEEM
De glazen deuren van G-FITTINGS combineren slimme functionaliteit met 
stijlvolle elegantie. Wat uw behoefte ook is, wij hebben de oplossing!

Draaideuren behoren tot de klassiekers en zijn altijd ideaal als de deur 
betrouwbaar en stevig moet sluiten. Aan de andere kant bevinden zich 
de pendeldeuren en zijn de perfecte oplossing voor gebouwen met veel 
verkeer. Een bijzonder fraai en functioneel alternatief is de schuifdeur. Het 
vereist minder ruimte en is daarom geschikt overal waar de ruimtelijke 
omstandigheden beperkt zijn.

Terwijl conventionele deuren vaak van hout zijn, zijn glazen deuren een 
bijzonder moderne variant. Ze creëren een open gevoel van ruimte en een 
heldere, aangename woonsfeer.

In ons assortiment glazen deuren vindt u onder andere:

• Draaideuren
• Pendeldeuren
• Schuifdeuren
• Kozijndeuren
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SCHEIDINGSWAND
MET SYSTEEM
De tijden dat scheidingswanden puur functioneel waren, zijn allang voor-
bij. Moderne scheidingswanden worden gekenmerkt door een aantrek-
kelijk ontwerp en maximale levensduur. Hetzelfde geldt voor de glazen 
scheidingswanden van G-FITTINGS.

Onze productoplossingen passen harmonieus in elke ruimte en maken 
ook indruk met hun hoogwaardige materialen en oppervlakken. U kunt 
bijvoorbeeld kiezen tussen een RVS design, een antraciet design of een 
chroom design of kiezen voor een uitvoering in zilver mat geanodiseerd.

Bovendien profiteert u bij onze scheidingswanden van een eenvoudige en 
snelle installatie en een hoge compatibiliteit van de afzonderlijke onder-
delen.

In ons assortiment scheidingswanden vindt u onder andere:

• Glazen scheidingswanden
• Scheidingswand-kozijnen
• Profielen
• Hoekverbindingen
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GASTRONOMIE
MET SYSTEEM
Of het nu gaat om een winkel, hotelbar of showroom - het uiterlijk speelt 
vooral in de gastronomie een belangrijke rol. Bij het ontwikkelen van onze 
productoplossingen voor de horeca, heeft het ontwerp de hoogste priori-
teit. Maar zelfs het meest visueel smaakvolle product zou niet perfect zijn 
als het niet ook functioneel en van hoge kwaliteit verwerkt is.

G-FITTINGS combineert al deze kwaliteiten in unieke productoplossingen, 
van bar accessoires en displays tot gastronomie buffetten. Kies uit een 
breed assortiment en ga voor de hoogste kwaliteit.

In ons assortiment horeca vindt u onder andere:

• Gastronomie buffetten 
• Flessenrekken
• Bar-accessoires
• Vitrine-systemen
• Display-systemen
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BUISVERBINDERS 
MET SYSTEEM
Wanneer producten voor interieurontwerp onbeperkte ontwerpvrijheid 
bieden, wordt G-FITTINGS genoemd. In onze categorie buisverbinders 
bieden wij u een enorme selectie elegante systeemcomponenten. Hier 
hebben we voor elke behoefte een passende oplossing, van de staanders 
via de flens tot de glasklem.

U wordt verwend met keuzemogelijkheden qua ontwerp, omdat ons buis-
verbindings systemen verkrijgbaar zijn in roestvaststaal, messing, chroom 
of antraciet en in ronde of vierkante vorm.  Er is keuze uit meerdere 
buisafmetingen.

In ons assortiment buisverbinders vindt u onder andere:

• Staanders
• Adapters
• Flenzen
• Eindkappen
• Glasklemmen
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SANITAIR
MET SYSTEEM
Een ander belangrijk aandachtspunt in ons assortiment is het sanitaire en 
badkamergedeelte. Hier bieden wij u systeemoplossingen die niet alleen 
overtuigen met hun moderne ontwerp, maar ook ideaal met elkaar te 
combineren zijn. Alle producten zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen 
aan de hoge eisen en uitdagingen van natte ruimtes.

Of het nu gaat om volledig glazen douches, spiegelsystemen of toilet-
systemen - laat u inspireren door onze productoplossingen en creëer een 
ontwerp dat esthetiek en functionaliteit combineert.

In ons assortiment sanitair vindt u onder andere:

• Volledig glazen douches
• Douchewanden
• Spiegelsystemen
• Toiletsystemen
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OPLOSSINGEN
MET SYSTEEM
We willen uw het leven zo comfortabel mogelijk maken. Daarom bieden 
wij u vaak gevraagde producten, zoals leuningen, deurkrukken, flessen-
rekken, afzetpalen en veel meer dan voorgemonteerde oplossingen. Om 
een unieke look te creëren, kunt u kiezen tussen vele modellen, stijlen en 
materialen.

Als er niets passends voor u in ons ruime assortiment is, aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen. Graag ontwikkelen en produceren we 
uw eigen gewenste product op basis van uw eisen.

In ons assortiment geprefabriceerde oplossingen vindt u onder andere:

• Leuningen
• Deurklinken
• Scheidingswand-staanders
• Flessenrekken
• Kapstokken
• Afzetpalen
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LOGISTIEK
MET SYSTEEM
We hebben het hoofdkantoor in de Emmerich am Rhein - nabij de Neder-
landse grens - en bieden dus uitstekende voorwaarden voor de wereldwij-
de verzending van onze producten. 

We worden ondersteund door een wereldwijd netwerk bestaande uit meer 
dan 60 distributiepartners.

G-FITTINGS levert altijd het gewenste product op het juiste moment op 
de juiste plaats af. Dankzij de modernste software, nauwe samenwerking 
met onze transportpartners en circa 4.000 m2 opslagruimte geniet u van 
de kortste levertijden.

En het beste: Alle bestellingen van voorraad artikelen die vóór 12:00 uur 
zijn ontvangen, worden nog dezelfde dag verzonden vannit ons magazijn.
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ADVIES
MET SYSTEEM
We zijn gefascineerd door onze producten en werken dag in dag uit om dit 
enthousiasme over te dragen aan onze klanten en partners. De kwaliteit 
van advies speelt voor ons een beslissende rol. 

Wat uw uitdaging ook is, onze productspecialisten nemen hun tijd en zijn 
beschikbaar voor u met competentie en jarenlange ervaring. Het doel: sa-
men met u de beste oplossing voor uw behoeften te bepalen. Bovendien 
ontvangt u niet alleen gedegen advies van onze specialisten, maar ook 
alle benodigde materialen en documenten. Indien nodig gaan we samen 
met u aan tafel zitten om uw gewenste oplossing te realiseren.

Schrijf gewoon een e-mail naar sales@g-fittings.com of bel ons op
+31(0) 314 620983. Op www.g-fittings.com vindt u de juiste contact-
persoon, handelspartner en planner.

Wij verheugen ons op uw komst!
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HEADQUARTER
Marie-Curie-Straße 16-18

D-46446 Emmerich am Rhein

T +49 (0)2822 962-0

F +49 (0)2822 962-221

sales@g-fittings.com

www.g-fittings.com

AUSTRIA
T +43 (0)2236 66 04 55 500

sales@g-fittings.at

www.g-fittings.at

ESPAÑA
T +34 (0)637 509 539

sales@g-fittings.es

www.g-fittings.es

BELGIË
T +32 (0)2 808 93 34

sales@g-fittings.be

www.g-fittings.be

FRANCE
T +33 (0)3 88 55 31 11

sales@g-fittings.fr

www.g-fittings.fr

NEDERLAND
T +31 (0)314 62 09 83

sales@g-fittings.nl

www.g-fittings.nl

UK AND EIRE
T +44 (0)17 82 491 030

sales@g-fittings.co.uk

www.g-fittings.co.uk


