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Vi är helhetsleverantör inom:

Fönsterrenovering, alla typer av renoveringar och om-

byggnationer från äldre 2-glas till moderna 3-glas med 

energiglas. Nya fönster i trä, trä + aluminium eller helt i  

aluminium. Aluminiumpartier, fasader, lanterniner,  

orangerier, dörrar och fönster. Glasarbeten som buller-

dämpningar, energiglasförbättringar, glasväggar, glas-

fasader samt inredningsglas. Vi har dessutom en Plåtverk-

stad så vi kan utföra alla plåtarbeten internt i samband 

med olika fönster arbeten.

Vi har en sedan länge inarbetad KMA-policy och är 

certifierade enligt branschstandard BF9K. Vår personal är 

utbildade inom respektive område.

HELHETSLEVERANTÖR  
INOM FÖNSTER

Tumba Glas & Fönsterrenovering grundades 1987.  
Företaget har idag ca 60 medarbetare och bedriver verksamheten i  

moderna lokaler om 3 300 kvm i Slagsta, söder om Stockholm.

Vår filosofi är att vi vill skapa trygghet gentemot beställare. Våra många 

återkommande kunder är ett bevis på att det konceptet fungerar.

Kenneth Andersson, VD || Kenneth@tumbaglas.se || 0708-29 03 56



Tumba Glas har egen tillverkning av aluminiumpartier och erbjuder ett 
komplett system för alla tänkbara lösningar i system Schüco.

ALUMINIUMPARTIER OCH  
STÅLGLASPARTIER

Vi erbjuder fönster, fasta partier, dörrar, vikdörrar, skjut-

dörrar, fasadpartier, structural glazing, orangerier och 

glastak. Vi kan även leverera och montera stålpartier, typ 

Stålprofil eller Schüco Jansen.

Vi levererar måttanpassade lösningar av högsta kvalitet. De 

skräddarsys för att passa varje unikt projekt.  

Vi lägger stor vikt vid smarta och väldesignade tillbehör, 

erbjuder service och rådgivning hela vägen från offert till 

färdigt montage. Allt utförs av egen personal. 

Vår systemleverantör Schüco utvecklar hållbara system för 

den designmedvetne och är vår garanti för att ligga i absoluta 

framkant vad gäller kvalitet och modern teknik.

Jag hjälper gärna till att leverera lösningar utefter dina behov. Med positionsskisser direkt från vårt eget 

CAD-program SchüCal kan vi rita upp partier så du får se direkt hur det ser ut. Vi har egen tillverk-

ning, egen personal och nöjda kunder. 

Har du ett projekt du behöver hjälp med gällande Aluminium, Stål eller Glas? Hör av dig till mig.

Calle Stenberg || Calle@tumbaglas.se || 0701-43 09 31



Vi projekterar och anpassar design samt energieffektiviserar 

fönster för bästa resultat hos kunden. Vi måttanpassar och 

monterar med ett helhetsansvar med egen personal. 

 

Som oberoende leverantör av nya fönster samarbetar vi 

med de större leverantörerna både på den svenska mark-

naden men också internationellt. 

Vi har levererat och monterat nya fönster i mer än 20 år. 

Ett område vi kan mycket om.

NYA FÖNSTER

Tillsammans med våra leverantörer från Sverige, Finland, Norge, Danmark och 

Spanien ser vi till att ni får fönster som passar er fastighet. 

Vill ni ha offert eller har funderingar kring nya fönster? Kontakta oss! 

Per Larsson || Per@tumbaglas.se || 0709-95 02 45      

Lucas Billberg || Lucas@tumbaglas.se || 0760- 69 40 76 

Vi levererar och monterar inte nya fönster som är billigast för stunden. 
Utan fönster som är långsiktigt bäst för kunden.



Vi har utvecklat fönsterrenovering genom åren med nya 

bättre metoder från rengöring av färg med miljöanpassade 

färgborttagningsmedel till väderskydd med isolering som 

klarar att hålla värmen även när temperaturerna går ner 

mot tvåsiffriga minusgrader.

Vi väljer virke och material omsorgsfullt för att erhålla de 

bästa produkterna som finns att köpa för att garantera ett 

hållbart fönster i många år. 

Vi lämnar alltid fem års garanti på material och arbete. 

Vi erbjuder serviceavtal för att garantera att fönstren får en 

lång livslängd även efter att vårt arbete är klart.

FÖNSTERRENOVERING
Tumba Glas startade sin verksamhet som specialister  

inom fönsterrenovering och är med snart 35 års erfarenhet  
ett av Sveriges marknadsledande företag.

Har du frågor eller vill du ha offert på fönsterrenovering? 

Kontakta oss!

Tomas Englund || tomas@tumbaglas.se || 070-776 00 44 

Per Larsson || Per@tumbaglas.se || 0709-95 02 45      



Vi har en egen plåtverkstad som tillgodoser alla våra arbets-

områden med plåtar av högsta kvalitet. Plåtar som är anpas-

sade efter varje projekts behov och gällande byggnormer.

Vi utför alla förekommande glasarbeten. Vi har en gedigen 

kunskap att anpassa nya glas i befintliga konstruktioner. 

Vi erbjuder lösningar för energiglas, solskyddsglas, ljud-

reducerande glas, personsäkerhet, skyddsglas m m. Vi utför 

även inredningsglas, kontorsglasväggar och duschväggar i 

olika system.

PLÅTVERKSTAD  
OCH GLASARBETEN

WWW.TUMBAGLAS.SE 
Telefon: 08-534 702 70 || e-post: info@tumbaglas.se

Med en egen plåtverkstad och eget glasmästeri finns det  
inte några fönsterlösningar vi inte kan leverera.

Följ oss på Instagram 
#Tumbaglas

http://www.tumbaglas.se
https://www.instagram.com/tumbaglas/

