En form for alt
www.hubrohansen.no

hansen millennium
For å være ledende innenfor vår
bransje krever det et kontinuerlig
fokus på kompetanseutvikling
innenfor alt det vi holder på
med. Der er HMS en kritisk
suksessfaktor og står derfor
øverst på vår agenda. Vi jobber
systematisk med å videreutvikle
hver enkelt medarbeider og våre
systemer for og sikre at vi alltid
har et tilbud som markedet
etterspør.

Vi skal være det foretrukne
selskapet for våre samar
beidspartnere. Det handler om
tillit og det som skapes ved å
overføre ord til handling gjen
tatte ganger. Hubro består
av kompetente og engasjerte
medarbeidere med lang og
god e
 rfaring innen produksjon,
design, prosjektledelse, salg
og montasje av store kom
plekse konstruksjoner, i glass og
aluminium.

En av våre verdier er å være
Nytenkende. Vi skal tørre å
utfordre det etablerte. Med det
mener vi samarbeidsformer både
foran og bak oss i verdikjeden,
samt tekniske løsninger i form
av produksjonsmetoder og
systemutvikling av fasader for
å møte morgendagens krav. To
eksempler på det er vårt Unike
vindussystem Millennium og
elementsystemet Unital. Som
kunde, eller leverandør til Hubro,
skal du forvente mye. Gjennom
vår service, kvalitet og engasje
ment skal vi sikre at din opp
levelse av samarbeidet svarer til
forventningene.

Anders Landa
administrerende direktør

Fasademakerne
Vi jobber med fasadeelementer.

innpakning. Det er også en presen

en stund. Etter 30 år har vi så

I stor skala. Vi lever og ånder for

tasjon av kreative tanker og ideer,

mye fagkunnskap og så mange

faget vårt, er opptatt av at alt det

formet av fremmelige arkitekter

gode ideer at det er en fryd. I dag

vi gjør skal være skikkelig. Det er

med ambisjoner om å skape det

er mesteparten av det vi bygger

folkene som gjør oss til det vi er.

unike. Forgrunn. Bakgrunn. Rom.

hypermoderne. Det er når dette blir

Litt spesielle kanskje, det skal vi in

Dybde. Vi liker den tilnærmingen,

paret med vår tradisjonelle hånd

nrømme. Men så er vi også stolte av

liker å være i den atmosfæren når vi

verkstradisjon og materialbruk at

å være nettopp det. Fremfor alt er

blir invitert som diskusjonspartner

det blir spesielt kraftfullt. Du kan

det ideologisk betinget. For oss er

og blir utfordret på nye løsninger.

utfordre oss på hva det måtte være,

fasadeelementer langt mer enn en

Så har vi også holdt på med dette

bare det er i glass og aluminium.
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Hansen Millennium
– enten du skal rehabilitere eller bygge et nytt
Rehabilitering av gamle bygg stiller

Vel så viktig er det når disse skal

store krav til oss som håndverkere.

kombineres med dagens krav til

Det er da vår fagkunnskap virkelig

tekniske løsninger. Da kommer man

blir satt på prøve. For oss handler

ikke utenom spesialkompetanse!

det helt og holdent om å ha respekt
for det opprinnelige. Om ydmykhet,

Når det er sagt - la oss da slå et slag

om kjærlighet til faget. At man skal

for Hansen Millennium. Det er et

ha et trenet øye for bevaringsver

særdeles anvendbart profilsystem

dige detaljer, er selvsagt.

som kan tilpasses alle typer byg

tusenårsmerke
ninger, enten det skal bygges nytt

muligheten til en helt enestående

hardt. Så klart. Så varmt. Dette er

eller er av spesielt eldre dato. I dag

kreativ detaljrikdom. Systemet er

gjennomført fryd. Og slikt blir lagt

brukes det over hele Nord-Europa

patentert med skjulte trekkstenger,

merke til!

og er en av de store favorittene på

integrert kuldebroisolering, skjulte

fasadefronten. Mye av den gjen

hengsler og dren. Pluss pluss, for

nomgripende suksessen ligger i

å si det sånn. Et eget dørprogram

fleksibiliteten. Det kan konstrueres

hører også til, med fasade-, terrasse

i alle mulige former og farger, sam

og skyvevippedører. Og så er det

tidig som de små profilene gir deg

imponerende stabilt. Så mykt. Så
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Hansen UnitAl – modulsystem
med virkelig smal og spretten profil
Her har du modulsystemet med

rekordtid. Det betyr igjen at du kan

markedets desidert smaleste profil.

komme kjappere i gang med maling

En sjelden hardfør råtass som kan

og innredningsarbeid. Og som kjent

tilpasses de fleste behov. Hansen

– tid er penger.

UnitAl lages etter mål og mon
teres ferdig på fabrikken, med alt

Hansen UnitAl har integrert solavs

tilbehør. Det betyr også en gjen

kjerming og kan tilpasses brann og

nomgående høyere kvalitet enn

ventilasjon etter behov. Og så er det

andre glass- og fasadeløsninger.

selvsagt testet etter alle gjeldende
krav til energieffektivitet og sikker

Når det så i neste omgang rigges
på byggeplass, har du tett bygg på

het. Mer sprettent blir det ikke.
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Å lage flotte byggverk
er også kunsten å samarbeide godt
Vi er ikke så opptatt av å bruke

nelse for arbeidet vårt. Heldigvis får

og vi. Fra planlegging til bygget står

store ord. Det viktigste for oss er at

vi si, for det er ikke like selvfølgelig

ferdig. I årenes løp har vi lært oss at

det vi lager er bra. At det ser fint ut,

at det skal gjøre det hver gang. Vi

bygg blir som byggherren. Å lage

er funksjonelt og at kundene våre er

tror det har noe å gjøre med at de

flotte byggverk er ikke noe man gjør

fornøyd med det de får. Det er ikke

som bruker oss vet hvor de har oss.

alene. Det er samarbeid, fra ende til

verre enn det. Og da er det kjekt å

Gjennom hele byggefasen er vi tett

annen.

kunne si at vi har fått stor anerkjen

på hverandre. Arkitekter, byggherre
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Noen av våre referanseprojsekt
Buøy Invest, Stavanger

Park Inn, Oslo

Fyrstikkalleen, Oslo

Rica Forum, Stavanger

Helleren, Bergen

Slemdasveien 70, Oslo

Hoffsveien 4, Oslo

St Olav, Trondheim

Jåttå Videregående skole, Stavanger

Tjuvholmen, Oslo

Konserthus, Stavanger

Vassbotnen 23, Stavanger

Oceaneering Bygg A, Stavanger

Vitenfabrikken, Sandnes
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Ytelse, funksjonalitet og design...
Frihet til å skape fordrer materialer og kunnskap til å
omsette ideer til virkelighet. Gjennom vår kunnskap,
erfaring og omfattende produktprogram bidrar
WICONA til å realisere banebrytende prosjekter.
Oppdag WICONAs komplette sortiment av fasader,
vinduer og dører i aluminium.

For mer informasjon, besøk oss på www.wicona.no

...‘Technik für Ideen’
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Vi takker våre
samarbeidspartnere!

Totalleverandør av verktøy
og utstyr til industrien

Kvalebergveien 31, 4016 Stavanger
Tlf: 51 88 99 30 • www.biv.no

ALUMINIUM
PLATER OG PROFILER

Bjødnabeen 12 - N-4033 Stavanger
Tlf.: 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51

www.bsorbo.no

Haralds vei 6
1470 Lørenskog
Telefon: 67 91 69 50
Telefaks: 67 91 69 59
E-post: e-mail@alumeco.no
www.alumeco.no
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Totalleverandør av interiør og bygningsglass
Tlf. 38 15 10 00
isoler • brann • herdet • laminert
bearbeidet • herdet/laminert
E-post: kundeservice@cg-glass.no • www.cg-glass.no
Vikesa glassindustri_185x55.pdf 1 05-10-2010 15:13:40

Vi lagerfører
aluminiumsprodukter
i alle legeringer!

Arkitekt • Byggefirma
Byggevarer • Trelast

Joaveien 48, 4055 Sola • Tlf. 51 64 45 50
www.byggservice.no

Vental-90x55.pdf 1 10-05-2010 11:49:51

Tlf. 51 57 97 77
Faks 51 57 97 78

Leverandør av:
- Festemidler til tre, betong, stål o.l.
-Tri-Lock Type II nagel for feste til tynnplater

- Selvborende rustfrie skruer
for ståltykkelser 1,5-12,0 mm

Kanalveien 10, 4033 Stavanger

Totalleverandør av
maskiner, utstyr og
flyttbare lokaler

Eide AS

Cramo avd. Stavanger
Tlf. 51 80 01 51,
stavanger@cramo.com www.cramo.no

Vi produserer aluminiumsbeslaget
for Hubro

FOR A GREAT DAY AT WORK

Vi setter farge på tilværelsen
Vi er den eneste pulverlakkerer i Norge med
GSB-godkjente prosesser. Vår garanti – din trygghet!

www.profil-lakkering.no

Telefon: 99 58 78 00 • Faks: 61 18 78 01

visjon

Være det foretrukne
selskapet for våre
samarbeidspartnere

våre kjerneverdier

– Ærlighet
– Nytenkende
– Trygghet
– Entreprenørskap
– Glede

• Concept: JS Media Tools A/S • 100445 • www.jsnorge.no

HubroHansen AS
Arabergveien 6, 4050 Sola
Tlf: 51 64 69 00 - Fax: 54 64 69 02
hubro@hubro-as.no - www.hubrohansen.com

