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Welkom bij G-FITTINGS 



www.g-fittings.com

Totaaloplossingen 
met systeem!
Reeds in 1980 onder de naam Antiqua opgericht, is G-FITTINGS 
tegenwoordig een ervaren partner voor professionele oplossingen.
Hoe persoonlijk en bijzonder uw ideeën ook mogen zijn, wij hebben 
de juiste producten.  

Precisie in techniek, veelzijdigheid in vorm, materialen en opper-
vlakken - de producten van G-FITTINGS garanderen stabiliteit in de 
meest uiteenlopende toepassingen. Snel en eenvoudig te monteren, 
vormen zij een eigentijdse en efficiënte oplossing.  

Met onze beslagsystemen realiseert u uw ideeën met een eigentijds
design. Want de producten geven uw creativiteit nagenoeg onbeperkt
de ruimte om een fraai resultaat te bereiken.  

Als klant profiteert u bovendien van een hoge productkwaliteit, 
gunstige prijzen, deskundig advies en korte levertijden.



Glasdeursystemen 
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Vormgeving 
met transparante elegantie
Of het nu gaat om pendeldeuren, schuifdeuren of aanslagdeuren - 
G-FITTINGS biedt u doordachte, professionele oplossingen voor vele 
functies en toepassingen. 

Voor kantoor- en winkelruimten, sanitaire toepassingen en nog veel
meer - dankzij de ruime keuze aan producten, materialen en opper-
vlakken zijn de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk.
Alle artikelen zijn op elkaar afgestemd en optimaal te combineren. 

Maak een keuze uit onze talrijke totaaloplossingen of stel een deur 
geheel naar uw persoonlijke wensen samen. 
De keuze is aan u!



Scheidingswandsystemen



www.g-fittings.com

Hoge kwaliteitsmaatstaven
voor een lange levensduur
Van de productie tot de montage staat bij G-FITTINGS de kwaliteit 
centraal. Want alleen perfecte producten dankzij hoogwaardige
fabricage maken het mogelijk efficiënt te werken bij het uitvoeren 
van projecten.  

Dat geldt ook voor onze praktische scheidingswandsystemen in vele
materialen, oppervlakteafwerkingen en uitvoeringen.
Toepasbaar in bedrijfsgebouwen, voor sanitairinrichtingen, maar ook 
in particuliere woonruimten maakt u altijd een goede indruk. 

Voorwaarden daarvoor zijn een solide afwerking van de producten,
goede en gelijkblijvende aanblik van oppervlakken, compatibiliteit 
van afzonderlijke onderdelen en de mogelijkheid tot snelle montage.



Displays, vitrines en nog veel meer
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Geef uw creativiteit 
de vrije loop.
Of het nu gaat om inrichting voor winkelruimten, tentoonstellings-
ruimten of gastronomiebedrijven - de elegante en functionele 
beslagsystemen van G-FITTINGS bieden altijd de ideale oplossing 
voor uw ideeën en wensen. 

Displays, vitrines, scheidingswanden, bergruimten . . . 
daar is naast een fraai design ook een robuuste en hoogwaardige 
afwerking van doorslaggevend belang. 

Onze beslagsystemen voor de meest uiteenlopende toepassingen 
bewijzen, dat functionaliteit en esthetiek elkaar niet hoeven uit 
te sluiten.



Buis verbindingssysteem



www.g-fittings.com

Onbeperkte vrijheid 
in vormgeving
Het buis verbindingssysteem van G-FITTINGS biedt u de meest 
uiteenlopende mogelijkheden voor een smaakvolle afbouw.  
Of het nu gaat om een leuning voor een trappenhuis, een voetensteun 
voor de bar, dienbladenhouders voor de kantine of een moderne reling 
voor de keuken - u kunt voor iedere toepassing het juiste product vinden.

U kunt kiezen uit roestvaststaal-, messing-, chroom-, en antracietdesign 
in vele verschillende buisdiameters. 
Zelfs vierkantbuizen hebben wij in ons leverprogramma.



Voorgemonteerde oplossingen 
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. . . want wij willen het
u gemakkelijk maken.
Veel gevraagde producten als hand- en voetsteunen, deurgrepen, 
buffetkappen, flessenrekken, garderobes, scheidingswandstaanders,
afzetpalen en nog veel meer bieden wij u als voorgemonteerde 
oplossingen. U kunt daarbij kiezen uit verschillende modellen, 
stijlrichtingen en oppervlakte afwerkingen. 

En mocht u eens één keer niet het product kunnen vinden, 
aarzel dan niet ons te contacteren. 
Wij ontwikkelen en produceren geheel volgens uw persoonlijke wensen.



Onze flexibiliteit . . . uw succes! 
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Service begint voor ons daar, 
waar anderen ophouden!
Naast ons omvangrijke standaardprogramma beschikken wij over 
de technische mogelijkheden om productoplossingen helemaal op uw 
persoonlijke wensen te ontwikkelen. Daarbij zijn nagenoeg alle producten 
en afmetingen mogelijk die u zich maar voorstellen kunt. 
Spreek ons gerust aan, wij geven u graag advies.

Perfecte logistiek voor 
de kortst mogelijke levertijden
G-FITTINGS levert u steeds het juiste product, op de juiste tijd, op de juiste
plaats. De modernste software, nauwe samenwerking met UPS en onze 
expeditiepartners evenals 4.000 m² magazijnoppervlak voor ca. 2.000 voor-
raadartikelen garanderen de kortst mogelijke levertijden. 
Alle bestellingen van standaardartikelen die voor 12:00 uur binnenkomen, 
worden dezelfde dag nog verzonden.



Deutschland

Marie-Curie-Straße 16-18

D-46446 Emmerich am Rhein

T +49 (0) 28 22 / 962-0
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T +48 (0) 55 / 2670100
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UK and Eire
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België
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Nederland
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France

T +33 (0) 3 88 / 55 31 11
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T +34 (0) 637 509 539
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