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GODT GLASS I GENERASJONER
Den tradisjonsrike glassmesteren og ramme
forretningen Oskar L. Hansen AS er en naturlig
del av bybildet i Halden. Når vi i 2015 feirer
60-årsjubileum, har vi videreført kunnskap og
arbeidsmetoder fra far til sønn gjennom 
4 generasjoner.
Jørn Ronald Hansen kan se fornøyd tilbake på 
40 år i bedriften, og neste generasjons glassmester,
Kristoffer, står klar til å videreføre og videreutvikle
både butikk og produkt. Gjennom en kombinasjon
av tradisjon og nytenkning innen faget, vil Kristoffer
sikre at Oskar L. Hansen fortsatt vil være den kjente
og kjære glassmester’n i Halden sentrum i årene som
kommer.
Mange kjenner Oskar L. Hansen som Riis Bilglass
i Halden, men kunnskapen til våre 6 medarbeidere
strekker seg langt utover steinsprut og bil. Vi utformer
alle typer bygnings- og interiørglass, og rammer inn
det du måtte ønske i vårt rammeverksted.
Stikk innom for en hyggelig fagprat – hos oss står
døra står alltid åpen!
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ET GLASSKLART VALG

BUTIKKEN – RAMMEN RUNDT

Hos Oskar L. Hansen hjelper vi deg å se glassets uante
muligheter. Vi står klare med kunnskap og utstyr til å
realisere dine ideer, enten det gjelder små glassdetaljer
eller store fasader. Med vår store slipemaskin lager vi
lekkert, spesialtilpasset interiørglass til bruk i kjøkken, bad
eller rekkverk. Hos oss blir du tatt imot av fagfolk som
kombinerer tradisjon og nytenkning og legger sin ære
i å alltid levere kvalitet.

I butikken blir du tatt imot av serviceinnstilte medarbeidere
som gjerne deler av sin fagkunnskap. Vi veileder deg i
kjøp av kunstnerartikler som maling, lerret og pensler,
samt i valg av innramming. Vi tilbyr både standardiserte og
spesialtilpassede rammer. I rammeverkstedet benytter vi
lang erfaring og moderne maskiner til å fremheve, beskytte
og bevare dine verdsatte bilder.

Vi gratulerer Oskar L. Hansen AS
med jubileet og ser frem mot
et godt samarbeid også i framtiden.

Leverandør av dusj
og rekkverk
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Oskar L. Hansen er Riis Bilglass i Halden. Vi reparerer steinsprutskader og skifter ut alle typer bilglass, uansett merke
eller modell. I de fleste tilfeller dekkes steinsprutskader av
forsikringen. Du trenger bare å kontakte oss – så fikser vi
både ruta og kontakten med forsikringsselskapet for deg.
Vi skjærer også til glass til anleggsmaskiner etter mål.

KONTAKT OSS

Kontakt oss på

090 09
69 18 29 76

Oskar L. Hansen AS
Oscars gate 14
1776 Halden
Nattservice: 928 99 111
E-post: post@olh.no
www.olh.no
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