40% afsláttartilboð
á öllu einangrunargleri (rúðugler),
glæru og gráu sturtugleri
í stöðluðum stærðum ásamt festingum

og speglum í október og nóvember.
Er kominn tími á að skipta um
gler eða glugga?
Það er mjög mikilvægt að vera með gott gler í gluggum því lélegar rúður auka
orkutap bygginga svo um munar. Rúðu með móðu milli glerja er búin að missa
einangrunargildi sitt en nýjar rúður í glugga breyta hitastigi og orkunotkun
verulega og lækka orkukostnaðinn. Við bjóðum ýmsar gerðir af tvöföldu gleri
með hátt einangrunargildi.
Láttu sérfræðinga okkar endilega ráðleggja þér hvaða gler hentar þér best
og nýttu þér þennan frábæra afslátt.

Okt.-nóv. tilboð

- Glært sturtugler með króm festingum
Gluggasmiðjan býður glært sturtugler með krómskúffum á tvær hliðar
ásamt króm veggslá.
Hæð glerja er 210 cm og þykkt 8mm.
Verð eftir stærð:
80 cm breitt: 38.000 kr. m/Vsk
90 cm breitt: 41.000 kr. m/Vsk
100 cm breitt: 44.000 kr. m/Vsk

Okt.-nóv. tilboð

- Grátt sturtugler með svörtum festingum
Gluggasmiðjan býður grátt sturtugler með svörtum skúffum á tvær hliðar
ásamt svartri veggslá.
Hæð glerja er 210 cm og þykkt 8 mm.
Verð eftir stærð:
80 cm breitt: 52.000 kr. m/Vsk
90 cm breitt: 55.000 kr. m/Vsk
100 cm breitt: 61.000 kr. m/Vsk

Helstu vöruflokkar Gluggasmiðjunnar eru:
• Timburgluggar, harðviðargluggar, álklæddir
timburgluggar, plastgluggar (PVC) og álgluggar

• Skrifstofuveggir, glerhurðir og skilrúm úr gleri

• Svalalokanir á svalir og svalaganga fjölbýlishúsa

• Rúðugler, sólvarnargler, öryggisgler og hert gler

• Loftristar í glugga

• Álhurðir, timburhurðir, harðviðarhurðir,
álklæddar timburhurðir og plasthurðir

• Sturtugler og fylgihlutir

• Álgluggakerfi á þök

• Rennihurðir í nokkrum útfærslum úr áli og
plasti (PVC)

• Svalahandrið í fjölda útfærsla

• Speglar í ýmsum litum og speglar með ljósum

Gluggasmiðjan er flutt með söluskrifstofu og lager í glæsilegt og rúmgott húsnæði að
Steinhellu 17a í Hafnarfirði!
Viðskiptavinir eru hvattir til að kíkja við í gómsætan kaffibolla, skoða vöruúrvalið og fá góðar ráðleggingar
frá sölumönnum okkar eða senda fyrirspurnir á gluggasmidjan@gluggasmidjan.is
Gluggasmiðjan Steinhella 17a • 221 Hafnarfjörður • Sími 577 5050 • gluggasmidjan@gluggasmidjan.is • www.gluggasmidjan.is
Afgreiðslutími: Mánudaga til fimmtudaga 9.00-16.00, föstudagar 9.00-15.00, lokað um helgar.

