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GLUGGAR
Þú getur fengið
nánari upplýsingar
og ógrynni hugmynda á heimasíðu
okkar, glerborg.is.

Gluggarnir frá Glerborg eru
endingargóðir og þarf lítið að sinna
þeim. Ef vel er hugsað um þá geta
gluggarnir enst í áratugi.

Sérfræðingar í gluggum og gleri

GLUGGAR
Kynntu þér úrvalið af PVC gluggum,
ÁL gluggum og viðargluggum.

Gluggarnir frá Glerborg eru
endingargóðir og þarf lítið að sinna
þeim. Ef vel er hugsað um þá geta
gluggarnir enst í áratugi.

Komdu og kíktu við. Það er opið frá
kl. 8:00 - 17:00 alla virka daga.
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Það er kominn tími til að skipta um glugga.
Leitaðu til sérfræðinga okkar og fáðu góð ráð.
Sparaðu þér viðhald og vesen. Við erum með
viðhaldsfría PVC-glugga og viðhaldslitla og
endingargóða viðarglugga.
GLERBORG

Komdu og kynntu þér málin strax í
dag hjá Glerborg í Mörkinni eða hjá
samstarfsaðilum um allt land.
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Við gerum þér tilboð sem þú vilt ekki hafna.
Verðið kemur þér þægilega á óvart!
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Það hljómar vel
að fá viðhaldsfría
og endingargóða
PVC er viðhaldsfrí og ótrúlega
glugga á hagendingargóð lausn fyrir glugga
kvæmu verði.
og hurðir og er að auki mjög
hagkvæm í flestum tilvikum.
ALUPLAST IDEAL 4000

Plastgluggar eru farnir að ryðja sér til rúms á Íslandi
eins og annarsstaðar í heiminum, enda eru þeir
viðhaldsfríir og endingargóðir. Rehau Nordic Line
gluggarnir eru byggðir til að líta út eins og hefðbundnir timburgluggar og eru til dæmis með millipóstum með skrautfræsingu á köntum.

ÁL

Ef þú átt eldra hús og vilt halda gamla góða útlitinu en samt sleppa við vinnuna sem fylgir timburgluggum ættir þú að leyfa okkur að segja þeir
meira um þessa afbragðsgóðu glugga.

Þessir hvítu PVC gluggar eru úr 120mm prófíl með
galvaniseruðum stálkjarna sem tryggir að nýju
Ef þú ert á höttunum eftir nútímalegum PVCgluggarnir þínir endast vel. Ef þú vilt sofa við opinn
gluggum sem eru bæði viðhaldsfríir og endingarglugga eru lamirnar á gluggunum með opnunarörgóðir ættir þú að skoða Aluplast Ideal gluggana.
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Kjósir þú einfalda hönnun á viðhaldsfríum og
endingargóðum gluggum eru Rehau S706 gluggarnir á leið á óskalistann þinn. Hér ræður einfaldVið hjá Glerborg framleiðum álglugga úr
Hvítir PVC gluggar úr 70mm prófíl með
leikinn ríkjum.
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álprófílum frá þýska iðnfyrirtækinu Schüco.
Fyrirtækið er leiðandi í framleiðslu á álgluggum
Þú færð hvíta PVC glugga úr 70mm prófíl með galog álhurðum í heiminum í dag og gefur okkur
vaniseruðum stálkjarna sem eru viðhaldsfríir. Gefðu
kost á að geta boðið upp á mikið úrval af
gluggaskröpunni og málningarpenslunum langt frí,
gluggum og hurðum úr áli.
þú þarft ekki að mála þessa gæðaglugga. Þú þarft
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Þú vilt viðhaldslitla og endingargóða glugga
og ættir að skoða álgluggana hjá Glerborg.

Flestir húseigendur kannast við að bíða eftir þurrki yfir sumartímann. Ekki
til að njóta góða veðursins loksins þegar það kemur heldur til að skrapa
og mála glugga. Ef þú ert einn af þeim sem kannast við þetta ættir þú að
skoða hvort álgluggar gætu verið eitthvað fyrir þig.

Þú gætir vel hafa séð vörur frá Schüco hafir þú heimsótt stórhýsi með
fallegum álgluggum hvar sem er í heiminum. Fyrirtækið er enda margverðlaunað fyrir hönnun á gluggum og hurðum fyrir bæði heimili og fyrirtæki.

Hvort sem þú sinnir sjálfur viðhaldi á gluggum í húsnæðinu þínu eða
borgar öðrum fyrir að sinna því, ættir þú að hafa í huga
að álgluggar hafa reynst mjög hentug lausn fyrir þá
sem kjósa að fá sér viðhaldslitla en endingargóða
glugga. Ef þú hugsar vel um þá geta gluggarnir enst í áratugi. Komdu og talaðu við sérfræðingana okkar hjá Glerborg um gæði.

Schüco-gluggarnir koma sem óglerjaðar gluggaeiningar tilbúnar til
ísetningar á byggingarstað.

Kynntu þér álgluggana frá þýska iðnfyrirtækinu Schüco
sem við hjá Glerborg seljum. Það er engin tilviljun að við völdum
þetta fyrirtæki. Við fundum réttu gluggana sem þú getur treyst. Schüco
er leiðandi í leiðandi í framleiðslu á álgluggum og álhurðum í heiminum í
dag og við erum stolt yfir því að geta boðið upp á mikið úrval af ál gluggum og hurðum frá þessu gæðafyrirtæki.

Vertu í sambandi við
sérfræðinga okkar og
ræddu um verð og gæði.
Hringdu í síma 565 0000
eða sendu tölvupóst á
glerborg@glerborg.is
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Sameinaðu hlýju viðarins og lítið viðhald
álsins. Kynntu þér gluggana frá HCTC.
Kíktu
og fá til okkar
ð
í HC u tilboð
T
strax C glugga
í dag
!

A’LUX
Ef þú vilt sleppa við eilíft viðhald á gluggum en
kannt samt að meta hlýleika viðarins ættir þú að
leyfa okkur að segja þér frá A‘Lux-viðarglugg-

unum. Þeir eru eru klæddir að utan með áli og
hafa farið í gegnum 1.100 pa slagveðursprófanir
hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Þú munt finna það
sjálfur þegar gluggarnir eru komnir í húsið að þeir
eru sérstaklega hannaðir fyrir mikinn kulda og hífandi rok. Við afhendum þér gluggana annað hvort
full glerjaða og tilbúna til ísetningar á byggingarstað eða sem óglerjaða gluggaramma til ísetningar
í steypumót, allt eftir þínum óskum.

NORD
Það getur verið hvimleitt að búa við umferðargötur
eða annan hávaðavald. Ef það er vandamál sem
þú kannast við ættir þú að kynna þér NORD, ál-

klæddu timburgluggana frá HCTC sem eru
með þreföldu gleri. Þá getur þú komist að því að í
þeim sameinast hlýja viðarins, vörn gegn veðri og
lítið viðhald. Það sem þú átt sérstaklega eftir að
finna fyrir er þrefalt glerið sem tryggir góða hljóðog varmaeinangrun og heldur umhverfismengun
utandyra þar sem hún á heima. Einangrunargildi
glugganna frá HCTC er mjög gott (U-gildi allt að
1,01 W/m2 °K) og nýtast vel þar sem miklar kröfur
eru gerðar til prófaðra og vottaðra glugga.

Ef kominn er tími á að skipta um glugga ættir þú að gæta þess að nýju
gluggarnir endist vel. Öll framleiðsla HTC er með CE-vottun. Þú átt eftir
að finna muninn því föls í gluggunum halla niður frá rúðunum og því

D’LUX
Ef viðargluggar henta þér best erum við
með réttu gluggana fyrir þig. Kíktu til okkar í
Glerborg og leyfðu okkur að sýna þér D‘Lux
viðargluggana frá HCTC. Þessir harðgerðu
viðargluggar eru með vatnsbretti úr áli.

safnast ekki vatn fyrir í þeim, sem dregur úr viðhaldsþörf. Við getum
sagt þér allt um alþjóðlegar viðurkenningar og vottanir sem þessir
gluggar hafa fengið þegar þú lítur við hjá okkur til að fá að vita meira.

