
Lærkevej 17, 2400 København NV
Tlf. 38 34 03 11. Fax 38 34 08 97
snoer@snoer.dk
www.snoer.dk

GLARMESTERARBEJDE
Glaskonstruktioner. Glasmontrer. Glasvægge                                 

Særtryk HFB 2017 · www.hfb.dk ·© Byggecentrum 

HFB 2017
[SfB: (31, 32, 73) X x]   

SnoerGlas
Glarmestre Snoer og Sønner A/S 

 

Glas
• Rudeudskiftning og energioptimering
• Glasvægge, brusekabiner, glasdøre og glasværn
• Trapper, gulve i glas, lofter i speciallamineret glas
• Sikringsglas f.eks. brand, indbrud eller lyd
• Renovering og standard glarmester opgaver
• Glasmontrer

Alumiunium, Stål
•  Facader og ovenlys, også som brand- eller specialkonstruktioner
• Døre og vinduer, med indbygget automatik, indbrudssikring mv.
• Forsatsvinduer med to-lags-, energi-, lyd- eller indbrudshæmmende glas
•  Altanlukninger
•  Udestuer
• Service og renovering

Træ
• Forsatsvinduer
• Døre og vinduer 
• Service og renovering

Glarmesterarbejde 

FIRMAPROFIL
Kvalitetsbevidst glarmestervirksomhed, der udfører såvel specialopgaver 
som gængse glarmesteropgaver. Ud over at være specialister i glas har fi r-
maet også stor viden og moderne teknologi til at udføre opgaver i træ, 
aluminium og stål. 
Glarmestre Snoer og Sønner A/S  har egen selvstændig facadeproducent- 
og snedkervirksomhed. Det gør fi rmaet yderst fl eksibelt og dermed i stand 
til hurtigt og effektivt at løse såvel standard- som specialopgaver. 
Kort og godt "Indsigt i glas".

GARANTI
Firmaet er medlem af Glarmesterlaugets garantiordning.

RÅDGIVNING & SERVICE
Glarmestre Snoer og Sønner A/S rådgiver gerne arkitekter, ingeniører, 
bygherrer og private. Firmaets knowhow indenfor specialløsninger med 
glas er velkendt i branchen. Virksomheden udfører service indenfor alle 
typer af vinduer, døre og facader af mange fabrikater, f.eks. Schüco, 
Velfac og Velux.

Munkegårdsskolen: Detalje

Munkegårdsskolen: Specialtermoruder i 4 underjordiske lysgårde

DTU bygning 101: Reception

Det grønne funkishus: Kitning af store false med specialkit
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SnoerGlas
Glarmestre Snoer og Sønner A/S

Ovenlys i brandprofi ler ATP

Montering af store ruder med Glaslift 500

Privat villa: Glasværn

Rundetårn: Gå på glas i kernen monteret i 26 meters højde

Løftegrej: Glaslift 500, Glaslift 351, Glaslift 250, Winlet 200, trappekravler

 

Privat villa Østerbro: Værn med egne beslag, detalje


