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Som avtalspart och leverantör är det mycket viktigt att vi 

representerar ett seriöst intryck och att kundupplevelsen är 

tillfredsställande.  

Vår strävan! 

 

 Utbildningskrav på alla våra     

glastekniker.  

 Certifierade enl. ISO 9001, 

14001, OHSAS 18001 

 Aktivt ledningssystem 

 Kvalitetssäkra alla våra 

    arbeten   
 

 

 

  Vara det självklara valet vid  

      glas och metallarbeten 

  Tillgänglighet 

  Kostnadseffektiva 

  Starkt varumärke (riskreducering) 

  Nollfelsvision 

 

 



Affärsområden 

 

Serviceglasning 

  

Entreprenader 

 

Inredningsglas 

 

Grossist 

 

Konsultation 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  



Basen i vårt företag utgörs av vår serviceavdelning. 

Om olyckan är framme ger vi dig snabb och professionell hjälp. 

Vi har mobila enheter och utför glasreparationer i alla typer av 

fönster & dörrar och med alla varianter av glas. 

 

Serviceglasning 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Serviceglasning 

Våra glastekniker är proffs på ta hand om hela 

skadan, såsom glas, metall, trä, lås, mm. 

 



Serviceglasning 

 
Personlig kontaktperson för våra avtalskunder.  

Vi har även jour dygnet runt. 



Glöm den traditionella bilden av glas där man kanske bara 
tänker på plana fönsterglas i ramar. Glas går att få i alla de 
former och utföranden och det finns en stor kunskap och 

kompetens vad gäller funktioner och speciallösningar. 

 

Fasader 

Metallpartier  

Skyltfönster 

Glastak 

Glasräcken 

Inglasningar/Uterum 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Entreprenad  

utvändigt 



Entreprenad  

utvändigt 

Vi kan leverera partier i alla förekommande material som exempelvis 

aluminium, trä, stål eller helt i glas. 



Entreprenad  

utvändigt 

Vi utför även service av partier samt monterar automatik  

för öppning och stängning.  



Entreprenad  

utvändigt 

Idag är glaset som byggnadsmaterial en allt större del av 

konstruktioner i byggnader.  



Entreprenad  

utvändigt 



Entreprenad  

utvändigt 

Utvecklingen av glas och dess funktioner går snabbt framåt,  
och även möjligheten att bearbeta och förädla produkterna kan 

göras på många spännande sätt.  



Entreprenad  

utvändigt 

Glasräcken utvändigt 



Inglasning 

 

Från ett enkelt vindskydd  

till ett varmt uterum eller 

vinterträdgård.  

Vi samarbetar med de 

ledande tillverkarna i 

Europa och kan skräddarsy 

en kostnadseffektiv lösning 

för just dina behov och även 

erbjuda profillösa 

inglasningar där du har 

hundra procent utsikt. 



Det dyker ständigt upp nya spännande 
användningsområden när det gäller glas i invändiga 

miljöer. Detta är otroligt stimulerande och utvecklande 
för oss som älskar glas.  

 

 Butiker:  Speglar, hyllor, glasväggar, räcken 

 Kontor:  Glasväggar, dörrar, skjutdörrar 

 Kök:  Stänkskydd, luckor, köksbänkar 

 Duschar: Måttanpassade duschar & väggar 

 Räcken:  Trappor, loft, gångbroar    

  
 

 
 

 

 

 

 
 

  

Inredningsglas 



Inredningsglas 

Fantasin är nära nog den enda begränsningen! 



Inredningsglas 



Inredningsglas 

Välj glas istället för kakel!  
Köksglas är en av våra specialiteter 

och möjligheterna är oändliga. 

Transparent glas med tapet bakom, 

lackera i valfri kulör eller tryck ett 

fotografi på glaset! Dina idéer och 

önskemål styr vårt arbete.    



Inredningsglas 



Glas1 hjälper er med allt inom glas! 
 

Företaget har modern utrustning och erfaren personal. Vi 
utför mindre såväl som större entreprenader åt 

byggföretag, förvaltare och fastighetsägare.  

I detta ingår fönsterbyten, fönsterrenoveringar, entrépartier, 
skyddsglas, m.m.   

 

Alla arbeten behandlas med samma engagemang och 
servicevilja och vi är kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljöcertifierade enligt ISO9001, ISO14001 och 
OHSAS 18001, 

 

 

 

Om oss 


