MÄSTARE PÅ
GLASETS MÖJLIGHETER

NÅGRA AV SVERIGES SKICKLIGASTE GLASMÄSTARE OCH TEKNIKER – 70 ÅRS SAMLAD ERFARENHET

SVERIGES
STÖRSTA
GLASMÄSTERI
PÅ RYDS GLAS har vi arbetat med glas i drygt 70 år.

Företaget startades av Erik Ryd i Sundsvall 1947,
och när sönerna Georg och Leif tog över började
verksamheten expandera. Idag är vi Sveriges ledande
glasmästeri, och vi finns över hela landet.
Ryds Glas har 46 olika verkstäder och vi hjälper
dig var du än befinner dig – från Malmö i söder till
Skellefteå i norr. Hos oss arbetar Sveriges främsta glasmästare, hantverkare med gedigen erfarenhet och
stort yrkeskunnande. Bra på glas blir man bara
om man har några av landets skickligaste glasmästare.

TRYGGT OCH MILJÖSÄKRAT
Ryds Glas har väldokumenterade arbetsprocesser och alla våra
glasmästerier är miljö- och kvalitetscertifierade genom
ISO 9001 och ISO 14001. Det betyder att du alltid är i trygga händer
när du anlitar oss.
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I TRYGGA
OCH KUNNIGA
HÄNDER
HOS OSS KAN DU FÅ HJÄLP MED ALLT från att byta fönster
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till att förvandla kontoret till en ljus och inspirerande arbetsplats med ljudisolerade glasväggar. Vi är experter på glas och
våra glasmästare är alltid uppdaterade när det gäller nya,
kreativa lösningar. Bland våra kunder finns både företag
och privatpersoner, och vårt mål är att alltid överträffa dina
förväntningar – vad det än gäller.
Som kund hos oss får du alltid bra kvalitet, god service
och hjälp när du som bäst behöver det. Men för alla er
som vill ha lite extra trygghet och ett skräddarsytt avtal,
helt anpassat efter era behov, har vi tagit fram Ryds Glas
trygghetsavtal.
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DET LÖNAR SIG ATT TECKNA TRYGGHETSAVTAL
DET INNEHÅLLER BL A FÖRDELAR SOM:

• BÄTTRE PRIS – utifrån dina behov och köpmönster tar

vi fram en individuellt anpassad prislista.
• SNABBARE SERVICE – vid akuta behov prioriterar vi våra

avtalskunder och ser till att du får hjälp ännu snabbare.
• ANVÄNDBAR STATISTIK – du har alltid tillgång till aktuell

statistik över alla inköp. Och du kan få siffrorna uppdelade på det sätt du själv väljer: per fastighet, per byggarbetsplats eller helt andra enheter.

GLASJOUR
DYGNET RUNT
020-80 80 00

UPPTÄCK GLASETS
MÖJLIGHETER
GLAS HAR TILLVERKATS I TUSENTALS ÅR. Under de senaste

femtio åren har utvecklingen gått snabbt och glasets roll
har drastiskt förändrats – med dagens moderna specialglas
kan du addera en rad unika funktioner.
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SÄNK VÄRMEKOSTNADEN OCH
TA BORT STÖRANDE LJUD

Smarta energiglas sänker dina värmekostnader och med solskyddsglas stänger du värmen ute under heta sommardagar. Det finns glas som skyddar mot allt från buller och
brand till skottlossning och explosioner. Med smarta
glas kan du förvandla glaset exempelvis till värmekälla eller
bildskärm. Möjligheterna är oändliga. Utifrån dina speciella
behov hjälper vi dig att välja rätt sorts glas, och du får
alltid förslag på lösningar som är kostnadseffektiva och långsiktigt lönsamma.

FÖRVERKLIGAR
GLASDRÖMMAR
DET ÄR INGEN ÖVERDRIFT att säga att vi på Ryds Glas
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älskar glas. Förutom traditionella glasmästartjänster
erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster med
en gemensam nämnare – glas. Hos oss kan du göra
allt från att måttbeställa din spegel eller tavelram till att
skräddarsy din uterumsdröm. På Ryds Glas hittar du
såväl skjut- och vikpartier till fasad och uterum, som inredningsglas till trappor, räcken och väggar.
KVALITETSPRODUKTER SOM HÅLLER, ÅR EFTER ÅR

Alla våra egna fönster produceras och tillverkas i Sverige,
men vi kan även erbjuda kvalitetsprodukter från till
exempel tyska Schüco. Vi monterar i material som aluminium, stål och trä. Många tror att glas fortfarande är
ett skört material, men inget kunde vara mer fel – idag
finns det hus som är helt och hållet byggda av glas.
Oavsett om du drömmer om ett hus i glas eller mer glas
i huset, hjälper vi på Ryds Glas dig att göra verklighet av
dina drömmar.
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LOKAL NÄRVARO
Med 450 medarbetare på 46 glasmästerier har vi
idag den största geografiska spridningen i
Sverige. Det gör att vi alltid finns nära våra kunder
och uppdragsgivare. Vi tror starkt på den personliga
relationen och personliga mötet.

ÅRS ERFARENHET

220

SKELLEFTEÅ
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UMEÅ

ÅRE-JÄRPEN

SERVICEBILAR

ÖSTERSUND

HÄRNÖSAND

RYDS GLAS
I SIFFROR
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460 ANSTÄLLDA

SUNDSVALL, SKÖNSBERG
SUNDSVALL, NJURUNDA

GÄVLE

FALUN

UPPSALA

VÄSTERÅS
KARLSTAD

KÖPING
ÖREBRO
KATRINEHOLM

NYÖPING

ESKILSTUNA

LIDKÖPING

NORRKÖPING
MOTALA

UDDEVALLA
ALINGSÅS

LINKKÖPING

VÅRGÅRDA
GRÄNNA

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

KUNGSBACKA
EKSJÖ
FALKENBERG
BORÅS

VÄXJÖ

KALMAR
RONNEBY

ESLÖV

KARLSHAMN

HELSINGBORG
KÄVLINGE
MALMÖ

GLAS MONTERAR VI PER ÅR

STOCKHOLM

VINGÅKER
SKÖVDE

600.000 m
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KRISTIANSTAD
HÖÖR

46
VERKSTÄDER

JOUR

24/7
TEL 020-80 80 00

MILJÖVÄNLIGT
OCH KLIMATSMART
FÖR OSS PÅ RYDS GLAS är det en självklarhet att jobba
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hållbart. Därför ställer vi lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva, och vi utvärderar regelbundet våra arbetsprocesser och de material vi använder
för att minska vår totala miljöpåverkan.
GRÖNT TÄNK I VARJE LED

Vi prioriterar bilar med låg bränsleförbrukning och/eller
bilar som går på alternativa bränslen. När vi byter till
nya fordon ser vi alltid till att de har lägre miljöpåverkan
än de gamla. Varje år granskar vi de kemikalier och
förbrukningsvaror vi använder för att se om vi kan hitta
mer miljöanpassade alternativ. Vårt mål är att minimera
avfallsmängderna och det avfall som ändå uppstår
källsorteras alltid. Med andra ord: när du väljer oss gör
du ett miljösmart val.
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VI ÄLSKAR HÖGA
FÖRVÄNTNINGAR
KVALITET HANDLAR OM mycket mer än den produkt du
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beställt. Det handlar om hur du blir bemött när du
kontaktar oss. Hur snabba vi är på att återkoppla till
dig. Hur bra vi lyssnar och hur mycket vi anstränger oss
för att leverera exakt det du vill ha och gärna lite till.
NOGGRANNA KVALITETSKONTROLLER
OCH SPETSKOMPETENS

För att säkerställa kvaliteten i alla våra arbeten gör vi alltid
noggranna, dokumenterade kvalitetskontroller. All vår
personal är välutbildad och vi jobbar regelbundet med
kompetensutveckling. Oavsett vilken tjänst du efterfrågar
ska vi alltid ha personerna som kan utföra det på
plats. Vi följer de miljöförfattningar som gäller och andra,
relevanta intressekrav som ställs på vår verksamhet.
Ryds Glas är en lärande organisation, och vårt mål är att
hela tiden utvecklas och bli bättre.
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DET ÄR ENKELT
ATT VARA KUND
HOS OSS
ATT VÄLJA SKRÄDDARSYTT ska inte vara krångligt. På Ryds
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Glas erbjuder vi flera tjänster som gör det riktigt enkelt
för dig att få det precis som du vill ha det. Vi levererar
och monterar, och när arbetet är klart funktionstestar vi alltid
på plats.
		RÅDGIVNING – När du kontaktar oss går vi

		tillsammans genom dina förutsättningar,
		behov och önskemål. Allt för att du ska få den
		lösning som passar dig bäst.
		MÄTNING – Vi kommer ut till dig och mäter så

		allt blir korrekt.
LEVERANS – Du väljer själv om du vill ha dina

		glas levererade till oss eller direkt till dig.
		MONTERAT OCH KLART – Vi levererar och

		monterar. Och när allt är klart besiktigar vi
		arbetet enligt ett fastställt protokoll.
		GARANTI – Hos oss får du alltid 5 års garanti

		på arbetet och 10 års garanti på glaset.

17

ÅTTA LÖFTEN
TILL ALLA VÅRA
KUNDER

VI SVARAR ALLTID – När du hör av dig till oss får du

alltid svar. Ring eller maila, dag som natt. Vi svarar.
VI HÅLLER TIDEN – Vi vet att din tid är värdefull.

Därför berättar vi alltid hur lång tid jobbet kommer
att ta, vi kommer i tid och vi håller tiden.
VI INFORMERAR – Du får alltid löpande information

om vad som händer. Även när det inte händer något.
För vi vet att det värsta som finns är att inte veta.
VI FÖLJER EN CHECKLISTA – Vi följer tydliga check-

VÅR VIKTIGASTE UPPGIFT är att se till att du blir nöjd. Inte bara
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med vad vi gör, utan också hur vi gör det. Därför har vi tagit
fram åtta löften du alltid kan lita på.

listor när vi arbetar. Det betyder att du alltid vet vad du
kan förvänta dig av oss.
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VI HJÄLPER DIG VAR DU ÄN ÄR – Ryds Glas finns över

hela landet. Därför kan vi alltid hjälpa dig, oavsett om
du är på Österlen eller i Östersund.
VI STÄDAR ALLTID EFTER OSS – Jobbet är inte gjort

för att rutan är utbytt. Jobbet är gjort när det är rent
och fint.
VI PRISSÄTTER SÅ DU FÖRSTÅR – Som kund ska du

aldrig behöva undra kring våra priser. Med vår
långa erfarenhet vet vi vad olika jobb kräver och kan
alltid berätta vad det kommer att kosta.
VI LYSSNAR – Din åsikt och dina tankar är viktiga för

oss. Genom att lyssna på dina behov kan vi leverera
det du behöver. Och ofta lite mer.

RYDS GLAS – MÄSTARE PÅ
GLASETS MÖJLIGHETER.

020-80 80 00 • info@rydsglas.se
www.rydsglas.se

