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Bølgen kulturhus, Larvik						

Foto: Finn Ståle Felberg.

Mathallen, Oslo

Foto: Ola Guren

				

Hytte, Totteskogen

Foto: Lars Petter Pettersen

		

Hytte, Norderhov

Aluminium profil systemer
– den allsidige glasspesialisten
APS er spesialist på glassløsninger og
omrammingssystemer, og tilbyr et bredt utvalg av
produkter og tjenester. Vi leverer de fleste varianter
av glassfasader, i tillegg til dører og vindfang i
glass. Vi tilbyr også innvendige, «skreddersydde»
glassvegger og glassdører – for eksempel til
kontorlandskap og baderom. Et annet produkt vi
er stolte av, er våre alu.tre-vinduer - en tilnærmet
vedlikeholdsfri løsning av høy kvalitet.

Villa, Larvik					

Foto: Finn Ståle Felberg

Vi prosjekterer og monterer også glassbaldakiner
og leverer et stort utvalg brannprodukter.

Spisskompetanse på utfordringer!
Nærmere 50 år i bransjen har gitt APS spiss
kompetanse på spesielle og særlig utfordrende
prosjekter. Vi deltar ofte i planleggingen av større
prosjekter sammen med arkitekter og utbyggere.

			

Greenhouse, Langøy

Foto: Anniken Widerøe

Komplett byggsystem
Sapa Byggsystem utvikler
og markedsfører systemer
til vinduer, dører, fasader,
solskjerming og glasstak.

www.sapabuildingsystem.no
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Store og små oppdrag
APS samarbeider tett med både arkitektkontorer
og entreprenører. Vi har blant annet bidratt med
unike fasadeløsninger til Mathallen i Oslo og
Bølgen kulturhus i Larvik.
Vi tilbyr også våre tjenester til privatpersoner,
og tar på oss de fleste oppdrag, både store og
små. Ønskes det spesialtilpassede produkter,
leverer vi dette fra vårt unike, egenutviklede
profilsystem.

Foto: Finn Ståle Felberg

Villa, Høvik

Villa, Stavern

Foto: Adam Stirling/Glass & Fasade

Knapphullet, Sandefjord			

Foto: Kim Müller

Barcode, Oslo

Foto: Ola Guren

Blant landets beste
APS er en av landets eldste fasadeentreprenører
og ble etablert i 1969 av gründer Kåre Wærnes.
Vår forretningsidé er ganske enkelt å være blant
landets beste leverandører på spesialtilpassede
glasskonstruksjoner.
APS er medlem av Glass- og fasadeforeningen
– din garanti for kvalitet og kompetanse.

Ta kontakt!

Hegdalveien 61
3261 Larvik

Tlf.: 331 65 150
E-mail: post@apsas.no
www.apsas.no
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Send oss en mail, slå på tråden eller stikk innom
våre kontorer i Larvik, og fortell oss hva vi kan
gjøre for deg. Med nærmere 50 års bransje
erfaring er vi klare for de fleste utfordringer!

