
GLASSOLUTIONS
DIT GLAS. VORES VERDEN.



”VORES MISSION ER AT SKABE INDIVIDUELLE GLASLØSNINGER, 
DER BRINGER LYS OG VELVÆRE



GLASSOLUTIONS SOM LEVERANDØR

›  Stor faglig kompetence

› Landsdækkende/lokal tilstedeværelse 

› Fleksiblitet 

› CE-mærkede produkter

› Hurtig levering

› Vi tilbyder specialløsninger

› Danskproducerede produkter

› Vi yder vejledning om korrekt glasvalg

› Miljøbevidst produktion 

› Miljøvenlige produkter 

› Vi tilbyder samlede pakkeløsninger 

› Bredt produktprogram 

› Mulighed for bestilling af glas online





KUNDE HOS GLASSOLUTIONS

GLASSOLUTIONS er en del af den 
verdensomspændende virksomhed, 
Saint-Gobain, der har produceret glas i 
flere århundreder. Det giver os en enorm 
viden om glas. GLASSOLUTIONS leverer 
samlede løsninger efter kundens indivi-
duelle behov. Vi hjælper gerne med råd 
og vejledning, så du kan efterkomme din 
kundes ønsker.



›  BRUSEAFSKÆRMNING
› SPEJLE
› INDRETNING M. GLAS fx skillevægge, vægbeklædning og glashylder

› VÆRNGLAS
› GLASDØRE
› GLASGULV
› KONTORER I GLAS
› MANGE EFFEKTER TIL INTERIØRGLAS

INTERIØRGLAS
Vi tilbyder hele løsninger inden for mange forskellige 
former for interiørglas. Kun fantasien sætter grænser her. 
Vi står til rådighed for at hjælpe dig med den ideelle løsning. 



EKSTERIØRGLAS
GLASSOLUTIONS har stor erfaring og ekspertise indenfor 
eksteriørglas. Vi er leveringsdygtige i alt fra glasfacader og 
termoruder, til glasværn og glas med special-effekter.

›  Miljørigtige energiruder - Altid med på de nyeste 

udviklinger inden for området

› Termoruder med funktion, fx solafskærmende, 

  lydisolerende, indbrudshæmmende eller  

  sikkerhedsglas

› Forskellige afstandsprofiler
› Store og små glasfacader 

› Værnglas, fx til altaner, broer, trapper og lign.

› Indgangspartier i glas

› Glas med specialeffekter, fx lys, varme, 

  automatiske persienner og meget mere



 KØBENHAVN
› Industriholmen 61, 2650 Hvidovre 
›  Tlf.: +45 36 30 62 00
›  Mail: kbh@saint-gobain.com

ODENSE
› Stenhuggervej 8, 5230 Odense 
›  Tlf.: +45 66 12 88 88
›  Mail: odense@saint-gobain.com

ESBJERG
› Sp. Møllevej 97, 6705 Esbjerg 
›  Tlf.: +45 75 14 16 00
›  Mail: esbjerg@saint-gobain.com

KJELLERUP
› Vandværksvej 20, 8620 Kjellerup
›  Tlf.: +45 87 23 16 00
›  Mail: kjellerup@saint-gobain.com

AARHUS
› Edwin Rahrs Vej 66, 8220 Brabrand
›  Tlf.: +45 86 24 46 11
›  Mail: aarhus@saint-gobain.com

AALBORG
› Håndværkervej 24, 9000 Aalborg
›  Tlf.: +45 98 15 45 11
›  Mail: aalborg@saint-gobain.com


