Historien om
J. Jensen & Søn
Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S har over 100 års
erfaring med glas. Firmaet blev grundlagt i 1910. Siden
er virksomheden vokset og kompetencerne udvidet. Den
nuværende ejer, glarmester Jens Juul, startede som lærling
i virksomheden, og blev siden selvstændig glarmester i
Hørsholm. I 2005 overtog han sit gamle lærested og
samlede, for kundernes skyld, virksomhedens afdelinger
under navnet Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S.
Vi er i dag stolte af at kunne videreføre virksomhedens
værdier og historie i en hverdag, hvor både det traditionelle
glarmesterarbejde og arbejdet med de nye, moderne
glasløsninger udføres med faglig kompetence og respekt
for håndværket.
Vi passer de lokale kunder, og vi lægger vægt på god
service. Vor rådgivning tilpasses de enkelte opgaver, der
alle bliver udført af vores ansvarsbevidste og fagudlærte
medarbejdere.

Energirigtige døre og vinduer
Hos Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn har vi ekspertise inden for både glarmester- og tømrerfaget. Med fokus på kvalitet udføres en bred vifte af opgaver inden for glas, aluminium og træ.
Vi rådgiver omkring energiløsninger som udskiftning af gamle vinduer til nye og mere energi
rigtige løsninger med lang levetid og vedligeholdelsesfrie overflader. Også ældre bygninger kan
energioptimeres bl.a. via forsatsløsninger.
Opgaverne spænder bredt fra udskiftning af døre/vinduer og karme til isætning af lavenergitermoruder. Vi forhandler mange døre- og vinduesprodukter og tilbyder løsninger inden for
funktionsglas og sikkerhedsglas, karme, udestuer, skydesystemer og facadedøre samt ovenlys
vinduer og vedligeholdelsesfrie alufronter.

Stabil service til boligforeninger
Vi har et godt lokalkendskab og samarbejde med de ansvarshavende hos boligforeninger,
institutioner og erhvervskunder, vi kender vore kunder og de kender os.
Udover nyisætning, hurtig skadeservice og reparation af glas yder Glarmesterfirmaet J. Jensen
& Søn mange og forskelligartede serviceopgaver. Vi har et bredt kendskab til vinduessystemer
og står for vedligehold og vinduesservice på eksisterende systemer heriblandt eftersyn, udskiftning af lister i træ og alu. samt opretning og justering af beslag på døre og vinduer. Desuden
hjælper vi med rådgivning og svar på spørgsmål fra sikkerhedsregler og energibesparelser til
altanafskærmninger, brandglas og opgangsdøre med glas og alu.
Når du ringer til os, er vi altid til at træffe, og vi rykker hurtigt ud, når der er akut brug for hjælp.

Glas til bad og bolig
Glas anvendes i dag mange steder i boligen, og vi tilbyder alle former for flotte og individuelle
løsninger. Som din specialist i glasset og dets muligheder hjælper Glarmesterfirmaet J. Jensen
& Søn dig med at finde den helt rigtige løsning til dine ønsker.
Vi leverer bl.a. farvet og mønstret glas til stænkpaneler og afskærmninger i bad og køkken.
Hærdet/lamineret glas til afskærmninger af trapper og altaner, trappetrin og hærdede glasdøre
samt glasvægge til kontorer og skillerum. Vi har stor erfaring i opsætning af bruselåger samt et
bredt udvalg i monteringssystemer og beslag. Med egen maskine til glasslibning har vi desuden
mulighed for at levere spejle, bordplader og glashylder i individuelle mål fra dag til dag.
Du er altid velkommen til at komme forbi og besøge os - der er masser af inspiration at hente i
vores udstillinger, hvor vi viser nogle af de mange muligheder.

Glas og aluminium		
Vi laver mange opgaver i aluminium. Kombinationen af aluminium og glas giver mulighed for at opnå løsninger, der visuelt
er lette at se på, samtidig med at der er et minimum af vedlige
holdelse.
Vi tilvirker og monterer specialløsninger, nyopsætninger og udfører løbende vedligehold samt reparationer. Mulighederne er mange, både for erhvervskunder med f.eks. facader og butiksvinduer
og for boligforeninger og andre med indgangs- og opgangsdøre.
For vore private kunder findes der også mange spændende
løsninger som f.eks. glastage, udestuer og ovenlys.

Traditionelt glarmesterarbejde
Vi udfører traditionelt glarmesterarbejde som reparationer af vinduer og punkterede termoruder.
Vi udskifter glas i kirker og historiske bygninger og leverer specialglas til institutioner og
moderne industrivirksomheder.
I vores rammeværksted udfører vi professionel billedindramning af malerier og plakater.
Hvis lyset driller, monterer vi solfilm og solafskærmende glasløsninger.
Bestil et gratis vinduestjek, og vi giver dine vinduer et serviceeftersyn.
Vi samarbejder med arkitekter, byggerådgivere og forsikringsselskaber og har et godt netværk
af seriøse og mangeårige samarbejdspartnere.

Har I brug for akuthjælp
i weekenden, rykker vi ud
Vores vagttelefon er åben hele
weekenden – ring 20 13 20 74.
Vi er otte faguddannede glarmestersvende til at passe ordningen. Vi
dækker områderne fra Helsingør til
Nærum, Hillerød og Gilleleje. På
hverdage, uden for normal åbningstid,
henviser vores telefonsvarer til den
vagthavende glarmester.
I weekenden – fra fredag kl. 13.00
til mandag kl. 7.00 – træffes vi på
vagttelefonen. Den vagthavende
glarmester har altid glas på vognen,
klar til at afdække eller reparere
den opståede skade.
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Helsingør
Kongevejen 19 		
Telefon: 49 21 07 95
				
Mail: glarmester@glarmester-jensen.dk
Web: www.glarmester-jensen.dk

Alt i gas, varme, vand og sanitet
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SPECiALE:
• Ombygninger
• Fliser og klinker
• Renovering af badeværelser og køkkener

MURERMESTER
BØRGE OLSEN'S EFTF. APS
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 03 01
Fax 49 26 00 20
E-mail: dan@sylvestvvs.dk
www.murer-mester.dk
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Telefon: 49 13 20 74

Hørsholm
(Tidl. Kokkedals Glarmester / Guhle’s eftf.)
Ambolten 7 		
Telefon: 45 76 66 22
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Espergærde
Bybjergvej 3		
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Ring på 20 13 20 74 hvis du har været uheldig, haft
indbrud eller hærværk og vores vagthavende glarmester
rykker ud.
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Vi er klar til at hjælpe – også i weekenderne, hvor vi har
egen vagtordning.

Vo

J. Jensen & Søn

