


Glarmestre har arbejdet i Danmark i over 800 
år. Siden 1622 har danske glarmestre været 
samlet i Glarmesterlauget og værnet om den 
stolte håndværkstradition. 

Vores medlemmer har stor erfaring – og derfor 
kan vi tilbyde Danmarks bedste håndværker- 
garanti – Glas med Garanti.

Glas med Garanti er din sikkerhed for kvalitet. 
Og den garanti får du kun, når du vælger en 
glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget.

Kig efter garantimærket, når du vælger glarmester.

GARANTIORDNING

Vi kalder det for Danmarks bedste hånd-
værkergaranti, fordi garantien dækker alt 
glarmesterarbejde, blandt andet:

• Både nyt arbejde og renovering
• Isætning af glas
• Facadearbejde
• Montering af vinduer og døre
• Indramning
• Autoglas

Og så dækker garantien op til 200.000 kroner 
inklusiv moms i fem år, efter arbejdet er lavet – og 
ved skjulte fejl i 10 år. 

Derfor er det Danmarks bedste håndværkergaranti.

DANMARKS BEDSTE 
HÅNDVÆRKERGARANTI



En god garanti skal også være nem, og det er 
Glas med Garanti!

Glas med Garanti dækker både hos private, 
virksomheder og offentlige institutioner. Og er 
du utilfreds med kvaliteten, kontakter du din 
glarmester. Hvis problemet ikke løses, hjælper 
Glarmesterlaugets Garantiordning dig

Du kan altid kontakte Glarmesterlauget på: 

info@glarmesterlauget.dk 
eller telefon: 3313 6510

Se mere på 
www.glasmedgaranti.dk
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• Alt glarmesterarbejde
• Private boliger, virksomheder og offentlige  
 institutioner
• Bygninger, biler og skibe – både ude og inde
• Op til 200.000 kroner inklusiv moms per sag
• Op til fem år efter arbejdet er udført - og i  
 10 år ved skjulte fejl.

GLAS MED GARANTI 
DÆKKER:

DIN GLARMESTER KAN 
MERE, END DU TROR

Man kan lave meget med glas. Og din glar-
mester er klar til at drøfte dine idéer og ønsker. 
For eksempel kan glarmesteren hjælpe med:

• Råd om moderne glastyper
• Besparelse på dit energiforbrug 
 - af hensyn til både klima og pengepung
• Bedre indeklima – så du får det bedre 
 i dit hjem
• Rådgivning om dit bygge- og 
 renoveringsprojekt
• Sikring mod indbrud, brand og personskade 
 – så du kan være helt tryg

Find din lokale glarmester på:
www.glasmedgaranti.dk/find-din-glarmester
Her kan du også få inspiration og gode råd til nye 
glasløsninger.


