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PERSONLIG BETJENING

HURTIG LEVERING

STOR FLEXIBILITET

FACADER
INDGANGSPARTIER
VINDUER
DØRE

Vi laver facaden og åbner døren for dine kunder
Vi udfører projektering, produktion og vedligeholdelse af individuelle alukonstruktioner til
såvel facader som til ovenlys. Vort speciale er skræddersyede ovenlyskonstruktioner i
gennemprøvede systemer.

FIRMAPROFIL
CL Clas & Alu er en glas-alu virksomhed
med egen produktion samt forarbejdning
af halvfabrikata og import af godkendte
materialer i funktionelle lokaler i
Røddings industrikvarter. Virksomheden
ledes af Christian Lund.
I en branche med en del store aktører
har vi formået at skabe et navn, som et
firma, der producerer, leverer og
monterer førsteklasses produkter til den

rigtige pris på det rigtige tidspunkt og
med en meget lav fejlprocent. Siden
starten har vi været involveret i mange
meget forskelligartede byggeopgaver
og konstruktioner. Vor erfaring er
anseelig og om opgaven er stor eller
lille, så taler vores baggrund for at vi
er de rette at betro nye opgaver til.

Christian Lund.

FRA STREG TIL FÆRDIGT PRODUKT

Efter projektering og produktionsforberedelse, sendes tegningerne ud til
produktion. Efter opskæring samles de
færdige vindues- og dør- elementer,
facadeelmenter samles delvist og
forberedes til montage. Det samme
gælder solafskærmningsprodukter.
Vi foretrækker at udføre så stor en del af
elementsammenbygningen på
værkstedet for at sikre så høj en kvalitet

i det færdige produkt som muligt.
Vi opnår samtidig at stille på byggepladsen med et produkt, der er
fremstillet under betryggende forhold,
og som hurtigt, effektivt og sikkert kan
monteres.
Produktionsforberedelsen og
opfølgning af produktionen er med til at
sikre vort høje kvalitetsniveau.

Levering af glas-alu
facader siden 1985
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PRODUKTER
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vinduer og døre
Facader
Ovenlys
Skydedøre
Højisolerede systemer
Brandhæmmende systemer
Skudsikre systemer
Solafskærmning

Udover ALU-programmet kan vi tilbyde
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Skydedørsautomatikker.
Automatikker til røg- og komfortventilation.
Karruseldøre.
Aluminiumsinddækning og anden tyndpladeforarbejdning.
Diverse glastyper såsom sikkerheds- lavenergi- og armeret glas
samt farvet glas for look-alike facader.
Ÿ Service på ovennævnte produkter.

REFERENCER
CL Glas & Alus referencegrundlag består af flere hundrede
konstruktioner i både ind- og udland.
EKSEMPLER
Tietgen Gymnasium, Odense • DSV, Horsens
Mejeriet Enigheden, København
Det Faglige Hus, Esbjerg • A.M. ejendomme, Aabenraa
Citroen, Hillerød • Rugkobbelskolen, Aabenraa
SDJ. Landboforening, Vojens • Kunstmuseum, Vejle
Private villaer, København og Randers • Je m & Fix
Aldi • Sunset • FTZ • SuperBrugsen etc.
På vores hjemmeside viser vi udvalgte
referencer i forskellige kategorier.
Flere kan fås ved henvendelse.

CL GLAS & ALU v/CHR: LUND
INDUSTRIVEJ 6 6630
RØDDING TELEFON
7022 1771
WWW.CLGLAS.DK
SIDEN 1985

