
Allt inom fönster dörrar  
          och inglasningar





Nöjda kunder är vår  
främsta drivkraft

Glasomera är specialister på kompletta fönsterbyten.  
Vårt motto är att vara professionella, ta ansvar, hålla  
tidsramar och respektera vår uppdragsgivares önskemål  
och krav. Vi gör, med andra ord, fönsterbytet så smidigt 
och effektivt som möjligt för både fastighetsägaren och de 
boende. När du anlitar Glasomera finns vi med dig genom 
hela processen och hjälper dig från rådgivning till färdigt  
projekt och slutkontroll. 
 
Med flerårig erfarenhet är vi ett professionellt företag som  
arbetar med noga utvalda produkter, leverantörer och 
parners. Vi säljer och monterar fönster, skjut och vikdörrar, 
glaspartier, uterum och fasader med fokus på energieffektivitet, 
hållbarhet och funktionella lösningar.  
 



Inget projekt är för litet eller stort

Glasomera vänder sig till alla sorters kunder och inget 
projekt är för litet eller för stort. Vi engagerar oss på lika 
villkor i alla processer. Vårt breda kundsegment inkluderar 
bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsföretag, privata 
fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Vi är en flexibel 
organisation som snabbt anpassar oss efter nya uppdrag. 



Högt ställda krav på kvalitet

Kvalitet för oss är många saker! Erfarenhet och hög produktkvalitet  
är några. Men det ska också vara lätt för dig att samarbeta med  
oss. Som kund hos oss ska du känna dig trygg med att dina  
önskemål tillgodoses och att du får det som vi kommit överens 
om. Vår egen personal är delaktig i hela projektet från start 
till slutbesiktning. Vårt nära samarbete med flera av 
marknadens bästa leverantörer gör att vi kan erbjuda  
de bästa alternativen för dig. Vi sköter också all avisering 
och kontakt med hyresgästerna under hela projekttiden. 
En viktig del i vår företagsfilosofi är att vi håller  
vad vi lovar. 
 

 



“Garnito anlitade Glasomera första gången 2018  
för byte av fönster i 66 lägenheter, efter detta har 
Glasomera löpande bytt fönster i både enstaka  
lägenheter och hela fastigheter för oss. Under dessa 
projekt har kommunikationen både mellan oss som 
beställare, våra hyresgäster och Glasomera varit  
klanderfri. Frågeställningar som dykt upp under 
projekten har lösts på ett sätt som visar stor  
professionalism, noggrannhet och känsla för kvalité.”

Göran Rosenkvist
Teknisk förvaltare Garnito AB

“Glasomera är en samarbetsvillig och förtroende-
ingivande entreprenör med trevligt bemötande, 
både från arbetsledare och personal. Personalen 
har förmåga att hantera bostadsrättshavares olika 
beteenden på ett positivt sätt, vilket gör att det inte 
uppstår konflikter. Snabba svar via e-post i de fall 
styrelsen har haft frågor om entreprenaden och 
snabba åtgärder med gott resultat om det krävts 
en förändring i arbetsgången. Våra krav har up-
pfyllts i de två entreprenader som Glasomera har 
varit anlitade. Styrelsen är mycket nöjd både med 
utfört arbete och samarbetet i sin helhet.” 

BRF STRINDBERGS VÄG

“Vi hade genom hela projektet ett bra samarbete, 
där vi fick ett vänligt och tillmötesgående bemötande 
både vid planering och utförande. Vi är på det hela 
taget väldigt nöjda med fönsterbytet. De som utförde 
själva monteringen var väldigt professionella.  
De jobbade på snabbt, kommunicerade med de 
boende och löste problem efter hand effektivt och på 
ett väldigt bra sätt. Dessutom är vi mycket nöjda med 
själva monteringen med snyggt invändigt resultat. 
Flera lägenhetsinnehavare framförde spontant att de 
var väldigt nöjda med arbetet.”  

BRF SKANSENS PÄRLA 

“Våra medlemmar ställer höga krav på hur arbeten 
utförs och hanteras, samma höga krav behöver vi 
därför ställa på den entreprenör vi anlitar. Vi valde 
Glasomera utav fem entreprenörer för att de gav 
ett tryggt och professionellt intryck. Från start till 
slut har samarbetet flutit precis som vi önskade 
och alla inblandade var mycket nöjda. Glasomera 
med personal agerar proffsigt och tillmötesgående 
med stort personligt engagemang. De problem som 
uppstod löstes smidigt och snabbt. Vi är väldigt 
nöjda med det arbete som utfördes och vi kan utan 
tvekan varmt rekomendera Glasomera.”

BRF ADOLFSBERG HELSINGBORG



Nöjda kunder grundar sig självfallet på att vi levererar gedigen  
yrkeskunskap och använder svenska kvalitetsprodukter. Men  
minst lika viktigt för oss är respekten och vanan att arbeta  
i människors hem. Kommunikationen med de boende och  
beställaren är en mycket viktig del av ett lyckat fönsterbyte. 

Ett bra samarbete ger nöjda kunder



Glasomera AB Göteborg 
Industrivägen 11 
433 61 Sävedalen 
Telefon 031 44 44 40

Försäljning
Petra Höglund
Mobil: 0706-50 67 50
E-post: petra@glasomera.se

Administration/Ekonomi
Veronika Strömberg
Mobil: 0732-90 73 03
E-post: veronika@glasomera.se

Glasomera AB Malmö
Bolagsgatan 1 
233 51 Svedala
Telefon 0406-15 66 66    

Försäljning/Projektledning
Daniel Kleiner
Mobil: 0730-41 11 66
E-post: daniel@glasomera.se

Försäljnin/Projektledning
Robert Nilsson
Mobil: 0702-01 24 29
E-post: Robert.n@glasomera.se


