Värmländskt hantverk
med tysk kvalitet

OM ALUMINIUMSERVICE

DET HÄR ÄR VI
Vi är ett företag som tillverkar måttanpassade glaspartier helt från
grunden. Vi erbjuder allt från vik- och skjutpartier till fasader, vinterträdgårdar och orangerier. Vi tillverkar även invändiga glaspartier,
balkonger, uterum och glasräcken. J. Hultin Aluminiumservice AB
bildades 2003 och vi är idag ett tiotal anställda som tillsammans
bildar ett starkt team. Vi tycker om att ha en personlig kontakt med
våra kunder och ge så bra bemötande och service som möjligt.

När det börjar bli dags att glasa in uterummet, byta fönster i huset
eller öppna upp i fasaden och sätta in ett skjutparti, då ska ni vända
er till oss! Tillsammans går vi igenom underlag såsom skisser och mått
samt diskuterar förutsättningar, önskemål och behov. Därefter får ni
en offert helt kostnadsfritt.
Mått samt leveranstid stäms av och offerten godkänns för att sedan
gå vidare till en beställning. Så snart allt material har levererats till
oss, så framställs och skräddarsys partierna för hand i vår egen
tillverkningslokal. När partierna är klara gör vi upp om en lämplig
tidsplan för leverans och montage.

Montering

Kontakt

Materialbeställning

Godkännande

Telefon:

054 - 85 02 28

Mejladress:

info@aluserv.se

Hemsida:

www.aluserv.se

Besöksadress: Almars Färjeväg 301, 655 91 Karlstad
Skicka gärna in din offertförfrågan via vår hemsida.

SÅ GÅR DET TILL

Rådgivning
& offert

KONTAKTUPPGIFTER

Ytbehandling

Orderhantering

Skräddarsydd &
lokal tillverkning

Materialleverans

STEG ETT SYSTEM

CRONA
Vår/höst • Oisolerat • Enkelglas

Detta skjutsystem kallar vi för vår/höst och passar dig som
önskar en förlängd sommar. Finns som skjutdörrar samt
fönster och fungerar bra som väderskydd mot både regn
och vind.
Ett populärt alternativ om man vill sitta i uterummet på
höstkanten och njuta av solen.

SOMRIGT UTERUM
Gröna skjutglaspartier i vår förlängda sommarvariant Crona. 		
Här har kunden valt att sänka ner skenorna för ett tröskelfritt resultat.

GLAS

BESLAG

Detta skjutsystem levereras

Handtag

med enkelglas

Låsknopp som tillval

KU LÖR

ISOLERINGSGRAD

Finns i vitt och silver som
standard. Även möjligt att 		
få i andra kulörer

S C H Ü C O S T E G T VÅ S Y S T E M

LUFTIGT UTERUM
Stort och rymligt
uterum med skjutdörrar i system

ASS 28/32 SC

ASS32 med fasta
glaspartier och
vitt kanalplasttak.

Förlängd vår/höst • Lättare isolerat • Tvåglasfönster

ASS 28/32 är ett nätt skjutsystem som samtidigt är stabilt
och rejält. Här kan man välja mellan mer eller mindre isolerat
beroende på förutsättningarna.
Två olika varianter som har flera användningsområden.
Allt från fönster– och skjutdörrar till mindre enheter som
passar bra till vädring.
Den här modellen passar dig som vill kunna nyttja ditt
uterum en längre tid på året.
GLAS

BESLAG

Levereras med tvåglasfönster

Handtag med eller utan lås

KU LÖR

ISOLERINGSGRAD ASS 28 SC

Finns i de flesta kulörer. Även
Sablé eller Fiji (strukturfärg)
ISOLERINGSGRAD ASS 32 SC

G L A S A D FA S A D
Inglasade balkonger med ett luftigt uterum på
bottenplan i system ASS 32.

SCHÜCO STEG TRE SYSTEM

ASS 50
Isolerat för uterum • Tvåglasfönster • Klarar stora mått

Den isolerade skjutdörren ASS 50 kommer med en lyft-skjut
funktion som gör att den klarar av större partier med
tunga glas.
Ett trevligt skjutsystem som går att tillverka från små, till riktigt
stora enheter. Perfekt om man är ute efter mycket glasytor.
Ett robust men samtidigt smidigt parti som lämpar sig
bäst för åretruntbruk.
GLAS

BESLAG

I N T E G R E R E A D E S K J U T PA R T I E R

Levereras med tvåglasfönster

Lyft-skjut handtag med lås

Natureloxerade lyft-skjutpartier som tillsammans bildar ett ”öppet hörn”.

och cylinder
KU LÖR
Finns i de flesta kulörer. Även
Sablé eller Fiji (strukturfärg)

ISOLERINGSGRAD

SCHÜCO STEG FYRA SYSTEM

ASS 70 FD
Isolerat för åretruntbruk • Två- eller treglasfönster
Mycket stor öppningsmöjlighet

ASS 70 FD är ett bra isolerat vikdörrsystem som finns i flera
olika utföranden. Allt från två-dörrars partier till riktigt stora
enheter i kombination med flertalet dörrar. Vikpartierna
finns både med och utan gångdörr beroende på variant
och lösning.
Detta system fungerar utmärkt att sätta in i fasaden, likaväl
som i uterummet. Det är smidigt, stilrent och gör att du
kan öppna upp hela väggen. Helt klart en stor favorit hos
våra kunder.
GLAS

BESLAG

Välj mellan två- och 		

Drag- och gånghandtag

G R ÅT T O R A N G E R I

treglasfönster

samt lås med cylinder

Isolerat växthus med
inbyggt vikparti.

KU LÖR
Finns i de flesta kulörer. Även
Sablé eller Fiji (strukturfärg)

ISOLERINGSGRAD

Perfekt med stor
öppningsmöjlighet!

SCHÜCO STEG FEM SYSTEM

ASE 60/80 HI
Högisolerat för åretruntbruk • Två- eller treglasfönster
Går att få i riktigt stora format

Våra högisolerade skjutdörrar har funktionen lyft-skjut
och kommer med olika isoleralternativ beroende på
förutsättningarna.
Dessa system kan byggas i generösa mått och klarar
tunga glas upp till 500 kg. Här ges möjligheten att bygga
riktigt stora skjutpartier till det isolerade uterummet eller
direkt i fasaden
ASE 60/80 HI är robusta skjutdörrar som andas lyx 		
och komfort.
GLAS

BESLAG

Här erbjuds två- eller 		

Kraftfullt lyft-skjut handtag med

treglasfönster

lås och cylinder

KU LÖR

ISOLERINGSGRAD ASE 60

Finns i de flesta kulörer. Även
Sablé eller Fiji (strukturfärg)
ISOLERINGSGRAD ASE 80 HI

E X K L U S I VA PA R T I E R
Massivt skjutparti och
ett stort fast fönster. Bra
med mycket ljusinsläpp!

1
INSPIRATIONSBILDER

2

3
1. Exklusivt orangeri för åretruntbruk

3. Balkong med skjut- och vikluckor utan profiler

2. Glasräcke utan stolpar och klämfästen

4. Inglasad balkong med vy över Karlstad

4

GARANTI
3 års funktionsgaranti på
aluminiumpartier tillverkade av
Aluminiumservice enligt konsumentköplagen.
Garantin gäller förutsatt att partierna
underhålls och hanteras på korrekt sätt.
5 års garanti på isolerade glas som gäller
mot kondens och damm mellan glasen.
Vi följer svenska planglasföreningens
reklamationshantering.

