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GlassTeam AS er et norskeid selskap med røtter i glass og
fasadebransjen fra mer enn 50 år tilbake.
Vi er i dag snaut 100 ansatte og omsetter for ca 150 mill i året.
GlassTeam og H-produkter med fasadeentreprenøren Valumin+
er begge selskaper i Flakk – gruppen.
Sammen er vi den største glass og fasadeentreprenøren i Norge.

GoZee-appen gjør brosjyren levende
Utforsk brosjyren med GoZee-appen på smarttelefonen eller nettbrettet og finn 360° panoramaer,
fotogallerier, cinemagrapher, direkte nettilgang og snap-videoer gjennom augmented reality.

GoZee: Hvordan komme i gang i løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.

360º panorama

Fotogalleri

2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

Web-ikon
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Norges største
glass- og fasadeentreprenør
Fredrikstadbedriften Glassteam AS ble i august 2018 kjøpt opp av H-produkter AS.
H-produkter har fra før glass og fasadeentreprenøren Valumin+, og sammen med
Glassteam AS blir de den største glass og fasadeentreprenøren i Norge, med hvert
sitt geografiske nedslagsfelt. Valumin+ har produksjon i Ålesund og opererer
hovedsakelig på Nord-Vestlandet og i Midt-Norge, mens GlassTeam produserer
i Fredrikstad og har hovedfokus på Østlandet og Sør- Norge , hvor vi har etablert
en solid posisjon.
Vi er bevisste på viktigheten av lokal produksjon – både når det gjelder kvalitet,
fleksibilitet og leveringsdyktighet. Glassteam dekker i dag både det private og
profesjonelle markedet, og har blant levert til større prosjekter som Barcode
og Oslo Lufthavn Gardermoen.
Mesteparten av oppdragsmengden er glass- og aluminiumsfasader
til næringsbygg. Vi leverer også alle typer designløsninger i glass og
aluminium, blant annet rekkverk, skillevegger etc.
Alt blir produsert på mål etter de ulike kundenes ønsker om design
og funksjon. Vi produserer og selger systemer fra håndplukkede
leverandører, og vår styrke er full frihet til valg av produkter som er
tilpasset kundens behov.
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Hele prosjektet fra A til Å
Hver enkelt bestilling og leveranse håndteres som et prosjekt. Vi er pr dags dato elleve
høyt kvalifiserte prosjektingeniører som har som hovedoppgave å sørge for at alle detaljer
knyttet til en bestilling er riktige, og at det blir skreddersydd etter kundens ønske.
Dette omfatter blant annet mål, profilvalg, inndelinger til farger, glasstyper og dørbeslag.
Når detaljene er avklart vil prosjektleder klargjøre for produksjon, levering og montasje. 
I tillegg utføres dokumentasjon og oppfølging av kunder og bestillinger.
Ingeniørene jobber med tilbud, salg, planlegging, prosjektering og gjennomføring
av leveranser. Videre har vi syv fasaderådgivere og fem glassrådgivere som alle har
nødvendige godkjenninger og sertifikater.
Når alt er avklart klargjør prosjektlederne for produksjonsplanleggerne 
og montasjeavdelingen, men beholder ansvaret til prosjektet er ferdig overlevert
til kunden. Med et godt sammensatt team der flere har inntil 30 års erfaring,
er vi godt kvalifisert for å håndtere hele prosjektet fra A til Å.
Etter at prosjektet er gjennomført utarbeides FDV (forebyggende drift og vedlikehold) – dokumentasjon, og vi tilbyr også vedlikeholdsavtaler.
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Kvalitet i
alle ledd
GlassTeam produserer vinduer, dører, fasader
og tak i aluminium. Vi benytter både Sapa og
Schüco aluminiumssystemer og produserer
alle typer skyvedører, slagdører, foldedører
og panoramadører samt glassinteriør og
rekkverk til private og næringsbygg. Etter at
vi ble en del av Flakk-gruppen kan vi også
tilby PVC dører og vinduer.
Vi kapper, bearbeider og bygger sammen
partiene i vår produksjon. Produksjons
avdelingen består av nær 30 erfarne
medarbeidere og en moderne maskinpark.
De ulike CNC-maskinene utfyller hverandre
godt når det gjelder fleksibilitet og kapasitet.
Med et godt kvalitetssystem ivaretar vi
alle ledd av produksjonen på beste måte.
Glassteam er k valifisert til å bygge brann-
klassifiserte s
 ystemer i tillegg til sikkerhets
system for hærverk, innbrudd, skudd og
eksplosjoner, samt bærende konstruksjoner.
Vi benytter kun CE-godkjente komponenter og
er sertifiserte i tiltaksklasse 3 som utførende
bedrift og tiltaksklasse 2 innen prosjektering. 
Vi er også sertifiserte med P- merke
fra Rise og iht. EN-1090 for bærende
konstruksjoner.

Porta

180°

Lær mer om LUNAX helglass systemer
som er et rammeløst brannsystem
for dører.Kontakt oss i dag!
Morten Dalby
Country Manager Norway
Phone: +47 95268194
morten.dalby@saint-gobain.com
lunax.com
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Alt av maskiner og utstyr kan du leie hos XL utleie AS

Tlf. 69 30 48 60 • www.xlutleie.no

www.xlutleie.no
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Kvalifiserte
montører
Montasjeavdelingen i Glassteam består av 35 erfarne og
høyt kvalifiserte montører, hvorav 15 har fagbrev og en
er lærling. I tillegg leier vi inn kvalifiserte montører fra
etablerte samarbeidspartnere ved behov.
Vi utfører montering av alt fra store konstruksjoner i glass
og aluminium til enkle inngangspartier, glassrekkverk etc.
Alle montørene har opplæring innen våre produkter.
I tillegg følger de et kvalitetssystem for å ivareta
montasjen av brannklassifiserte produkter og
sikkerhetssystemer.
Våre kunder er alt fra store entreprenører til mindre
byggmestere, arkitekter og privatpersoner. V
i
har også service- og rammeavtaler med flere
eiendomsfirmaer. Glassteam utfører montering
over hele Østlandet og Sør- Norge, mens søsterbedriften Valumin+ dekker Nordvestlandet
og Midt-Norge.

24 timers service innen
Glass, lås og eiendomsikring
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Tlf. 69 30 11 65 • www.nedre-glomma.no
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Foto: Hundven-Clements Photography
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Fasadeentreprenør: Glassteam AS

Gi ditt hjem en personlig karakter med designorienterte og skreddersydde vinduer, dører og
glassfasader i aluminium. Energieffektivt, komfortabelt og sikkert. www.schueco.no
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Sikkerhet i fokus
Sikkerhet har høy prioritet i Glassteam.
HMS-arbeidet er en naturlig og viktig del av
arbeidsdagen til våre ansatte, og er godt
implementert i alle deler av bedriften.
Vi har et aktivt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og alle
våre montører har nødvendige kurs og opplæring
for å utføre et sikkert og håndverksmessig arbeid.
Dette inkluderer kurs innen alt fra arbeid i høyden
og varmt-arbeider, til mer produktrelaterte kurs.

ELDRIVNA SKJUTLUCKOR
För en trygg och säker arbetsmiljö

BYGGSYSTEMER
I ALUMINIUM
Dører, vinduer, fasader
og glasstak utviklet for
det nordiske klimaet.
Skandinavisk enkelhet,
komfort, sikkerhet og
holdbarhet.

Tormax Norge AS er ledende leverandør innen
automatiske dørsystemer med både prosjektering
og teknisk service. Vi leverer i dag standard eller
skreddersydde løsninger for ethvert behov eller budsjett.
Tormax Norge AS tilreelegger og prosjekterer løsninger
med sine samarbeidspartnere over hele landet.
TORMAX NORGE AS I Nordstrandveien 115, 1164 Oslo
Tlf. 23 38 34 40 I post@tormax.no
www.tormax.no

Liftutleie tilpasset kundens behov
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PROFESJONELL
MEKANIKK AS

· Metallbearbeiding for industri
og bedrifter
· Produktutvikling - små og
store serier.
· Fra 0,2 mm - 20 mm tykkelser
· Lakkering og Silketrykk
· CNC Stansing, Laserskjæring
og Maskinering.
· Iso9001-2015
Postboks 46
Ringtunvn. 6, 1713 Grålum
Tlf: 69 13 92 90
jon@profesjonell-mekanikk.no

www.danalim.no

Takk til våre
samarbeidspartnere

Fredrikstad (Hovedkontor)
Besøksadresse;
Trykkeriveien 4
1653 Sellebakk

Romerike / Oslo
Besøksadresse;
Dyrskuevegen 26
2040 Kløfta

Telefon:
+47 99 11 88 00

Telefon:
+47 99 11 88 00

E-post:
post@glassteam.no

Moss (Glassmester)
Besøksadresse;
Varnaveien 22
1524 Moss
Telefon:
+47 48 08 19 69
E-post:
post@glassteam.no
Døgnservice Redningsverket AS
døgnservice utenomåpningstider
og på helligdager: 69 26 67 71

www.glassteam.no

• 108217 • www.jsnorge.no

Døgnservicetelefon
SOS Nedre Glomma
utenom åpningstider
og på helligdager: 90 97 77 57

