Glas til tiden
Glas til professionelle
– fra din personlige glasgrossist

Viljen til at gøre en forskel

Kort om Glascoms historie
Blev etableret i 2005 med base i Slagelse. Et par erfarne glasfolk gik
sammen om at skabe en moderne og serviceminded grossistvirksomhed.
Fra begyndelsen har det været målet at forene
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teknisk rådgivning
information
leveringssikkerhed
fleksibilitet
pris

med viljen til at gøre en forskel.
Og denne formel har hidtil været en succes. I dag beskæftiger virksomheden med lager- og kontorfaciliteter i Slagelse, København og
Aarhus cirka 35 medarbejdere.

Din lokale glasleverandør
Vores servicemedarbejdere er altid klar til at hjælpe med råd og vejledning. Alle har stor erfaring og viden fra glasbranchen – og kan derfor trække på et omfattende netværk. Det kommer alle vores kunder
til gode i form af hurtige og kompetente svar og råd.
Vi kan levere tilbud og projektberegninger hurtigt og præcist, og vi
kan bidrage med tekniske løsninger og dermed optimere de færdige
løsninger.
Vi er medlem af Glasindustrien.

Totalleverandør af glasløsninger
til professionelle
Glascom er leverandør til alle professionelle, der
arbejder med glas.

Hvis du selv ønsker at hente dit glas, kan vi levere med det samme fra vores egne lagre.

Vi har egne biler, der køres af vores lokale chauffører. Fordi vi tror på, at lokalkendskab og
personlig service er grundlaget for et godt
samarbejde.

Vi har alle almindelige typer glas på lager og
kan selv tilskære ved hasteopgaver. I København
og Aarhus råder vi desuden også over sliberi til
videre bearbejdning af glas.

Vi har faste leverancer flere gange om ugen i
hele vores dækningsområde.

Termoruder:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Energiruder
Solafskærmende ruder
Brandruder
Facadeglas
Lydruder
Persienneruder
Intelligente termoruder
Sikringsruder
Selvrensende ruder
Ornamentruder
Sprosseruder
Buede termoruder
Blyruder

Glasløsninger:
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Float
Ornamenter
Hærdet
Lamineret
Hærdet og lamineret
Emalit
Silketryk
Bøjet glas
Gåglas
Sikkerhedsglas
Brandglas
Døre m/uden alukarm
Baderumsløsninger
Fuldglasvægge
Spejle + Sikkerhedsspejle

Fleksibilitet
og leveringssikkerhed
Via datterselskabet Dansk Glassliberi har vi
adgang til vores eget hærderi og dermed en unik
leveringssikkerhed og – ikke mindst – høj fleksibilitet.

Foruden alle tænkelige specialløsninger kan
Dansk Glassliberi også producere styk-opgaver
med kort leveringstid.

Dansk Glassliberi er oprindelig etableret af
erfarne branchefolk med fokus på høj kvalitet. Og
lige siden Glascoms etablering i 2005 har Dansk
Glassliberi været fast leverandør til Glascom.

Specialglasløsninger kan bestilles direkte via
Glascoms salgsafdelinger.

Vi er klar til at hjælpe dig
Kontakt os:
Telefon: 5858 1500
Fax: 5858 1505
Mail: info@glascom.dk
Dansk Glassliberi

Telefontider:

Man-torsdag: 6.00 til 17.00
Fredag: 6.00 til 15.00

Låsby

Hvidovre

www.glascom.dk

Slagelse

Viljen til at gøre en forskel

Aarhus:

Slagelse:

København:

Ulvehøjvej 3
8670 Låsby

Nordvej 10
4200 Slagelse

Stamholmen 71
2650 Hvidovre

