
Glas för alla behov - hos en leverantör!

Kvalitet, kunskap och omtanke.

G Ö T E B O R G

www.scangothia.se



Scangothia erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa glas med vacker design som 

lyfter din verksamhet till nya nivåer. 

Vi har glas som matchar alla typer av miljöer och behov. Från den sobra 
restaurangmiljön till den tuffare nattklubbsmiljön.  Vi arbetar med såväl 

dekorerade som odekorerade glas. 

Rastals design och kvalitet är erkänd över hela världen och de har vunnit fler än 180 

priser och utmärkelser i olika kategorier för både sina vinglas, drinkglas och ölglas.  

Akvila levererar högkvalitativa okrossbara glas. 

Designat sortiment av högsta kvalitet 

Mångfaldigt prisbelönade serien ”Harmony” från Rastal

Glas för alla behov                                          kvalitet, kunskap och omtanke.
G Ö T E B O R G



Missa inte serien ”Grande”...

...både stapelbar och härdad. 
Perfekt för restaurangmiljöns höga krav på hållbarhet.

Glas för alla behov                                          kvalitet, kunskap och omtanke.

Vi har även ett brett 
sortiment av okrossbara 
glas från Akvila, för din 
uteservering och nattklubb.

Ett litet urval....

...besök scangothia.se för att se mer av vårt breda sortiment, 
eller ring oss: 031- 29 79 11.

Drinkar Öl

CasablancaSchwenker Lüttich

Taro

GrappaWhiskey

Bugatti

Snaps & vodka

Indro Stamper Avenyn

Vin- & champagne 

Harmony Teku Parma

Casablanca

Harmony

OTR

Izmir

G Ö T E B O R G



Hos Scangothia hittar du ett stort utbud av vackra, designprisvinnande 
restaurangglas av högsta kvalitet.

Vi är ett genuint familjeföretag som älskar det vi gör och är 
experter på glas.  Vårt mål är att ge dig de bästa glasen för de rätta 

upplevelserna som framhäver både drycken, ditt varumärke 
och har ett estetiskt tilltalande utseende. 

Vi arbetar med såväl dekorerade som odekorerade glas. 

 

Vi är sedan mitten på 70-talet stolta 
generalagenter för Rastal, en av 

världens ledande leverantörer av glas 
till restauranger och som vunnit ett 

stort antal designpriser genom 
decennierna.

Om oss

Scangothia AB
KONTOR

Datavägen 12 B | Box 9068 | SE-400 92 Göteborg
Tel. +46 (0)31 29 79 11 | Fax +46 (0)31 29 08 82

info@scangothia.se
LAGER

Maa 102 | SE-311 62 Ullared
Tel. +46 (0)346 382 50 | Fax +46 (0)346 382 40

www.scangothia.se




