Specialister på Glas
”Vi är experter på alla typer av glas som tillför funktion, komfort och besparingar.
Vår specialitet är att göra det osynliga funktionellt. ”

Om oss

Erfaren leverantör

Vi på CL Specialglas AB har mer än 30 års erfarenhet

Vi är en oberoende leverantör av specialglas och
arbetar uteslutande med fabriker som tillverkar efter
våra specifikationer och egenutvecklade
glaskonstruktioner. Vi levererar glas främst till länder
i Norden men viss export sker till andra delar i
Europa.

och sedan starten 1994 har vi levererat specialglas
till mer än 2 000 objekt. Idag är vi experter på alla
typer av glaslösningar inom bygg-, inrednings-,
fartygs- och fordonsindustrin.
Vi erbjuder kvalitet i det vi gör och vill att våra

Vi hjälper dig hitta bästa lösningen!

Huvudprodukten är Varma Glas, el-uppvärmda
isolerglas och el-uppvärmda lamellglas men vi
levererar också specialglas i form av LCD glas,
skärmande glas, radarreflekterande, datastopp glas,
EMC skyddande glas mm.

Står du inför ett utmanande projekt? Önskar du
stora glasfasader och öppna ytor men utan insyn?
Vill du ha ett bättre inomhusklimat där du slipper
kallras och synliga radiatorer? Eller är du kanske på
jakt efter en certifierad eluppvärmd frontruta till en
förarhytt?

Som leverantör av el-uppvärmda glas och andra
specialglas är det viktigt att kunna leverera en
helhetslösning och därför när nödvändigt
samarbetar vi med övriga leverantörer och partners i
ett projekt för att leverera en komplett fungerande
lösning ut till kund.

Då har du kommit rätt. Vi på CL Specialglas är
experter på glas och vår ambition är att alltid ligga i
framkant vad gäller avancerade glaslösningar. Med
vår unika expertis och personliga service kan vi
garantera att vi som leverantör anstränger oss för
att glasen ska anpassas efter just era behov.

För att säkerställa att glasen fungerar som de skall i
drift så levererar vi följande i projekten:

Behov av experthjälp?

•

Till ditt förfogande står erfarna och hängivna
specialister som hjälper dig att ta fram det bästa
alternativet – från idé och kalkyler till slutförd
installation och underhåll. Vi är med från start till
slutförande och tar glaslösningen ett steg bort ifrån
standard.

•
•

uppdragsgivare ska känna sig trygga. Därför är vi
med dig hela vägen – från idé och kalkyler till
inkoppling, slutförd installation och underhåll.

•

•

Vi hjälper till med kundspecifikationer och
arbetar aktivt med konsulter, arkitekter,
byggföretag och fasadentreprenörer
inblandade i projekten.
Vi lämnar förslag på tekniska lösningar och tar
fram förslag på glaskonstruktioner.
Vi levererar glasen enligt specifikationer.
Vi levererar nödvändiga inkopplingsanvisningar
och fasadskisser.
Vi lämnar förslag och levererar reglerutrustning
så att glasen fungerar och regleras för bästa
prestanda och energiförbrukning.

Välkommen att kontakta oss!

CL Specialglas AB, Sollentunavägen 46, 191 40 Sollentuna
Tel: 08-35 26 10 Fax: 08-35 51 65
info@clspecialglas.se
www.clspecialglas.se

