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Velkommen hos Glarmestre Carl
Petersen & Søn A/S. For os er nøgle-
ordene seriøst glarmesterarbejde
kombineret med god kundeservice.
Vores målsætning er at yde den bedst
mulige faglige vejledning, uanset om
De henvender Dem som privatperson
eller repræsenterer en virksomhed. På
den måde sikrer vi, at De får nøjagtig
den glasløsning, De har behov for. For
det er detaljerne, der tæller.

Historien – i korte træk
Gennem årene er der sket meget.
Udover den seriøse indstilling til
glarmesterarbejdet og den gode
kundebetjening, er der ikke meget,
der er, som da Andreas Henriksen
Petersen grundlagde firmaet. 

De større milepæle er her
beskrevet i korte træk. Andreas
Henriksen Petersen grundlægger
firmaet i . Det får sit nuvæ-
rende navn i  i forbindelse
med, at Carl Petersen’s søn Poul
Lindebjerg Petersen bliver med-
ejer. I  flyttes firmaet til Hos-
trupsvej . Ved samme lejlighed
bliver Poul Lindebjerg Petersen’s
søn Eigil Lindebjerg Petersen
medejer. Næste store ændring er i
, hvor firmaet flytter til Rønne-
vangs Allé . Thomas Lindebjerg
Petersen bliver medejer året før
firmaets  års jubilæum, nemlig 
i  i forbindelse med, at Eigil
Lindebjerg Petersen dør. I 

overtages Birkerød Glarmester.

Velkommen hos én af
Nordsjællands ældste og
mest fleksible glarmester-
virksomheder!
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Carl Petersen & Søn A/S er en
moderne glarmestervirksomhed,
der er medlem af Glarmesterlauget
i Danmark. 

Virksomheden beskæftiger 

medarbejdere. Aktiviteterne er for-
delt på  hovedområder, som er
traditionelt glarmesterarbejde,
reparation og udskiftning af auto-
ruder, indramningsarbejde og
døgnservice. Herudover udfører vi
en lang række specialopgaver, der
alle har det til fælles, at glas indgår
som en væsentlig bestanddel.

Traditionelt glarmesterarbejde
Vi er faglærte glarmestre. En 
væsentlig del af vores arbejde 
består derfor naturligt i montage
og udskiftning af glas og termo-
ruder i forbindelse med nybygning, 
vedligeholdelse og reparation. 
Opgaverne spænder fra den gam-
meldags kitramme til glasfacader
med solafskærmende glas.

Danmarks bedste
håndværkergaranti
Som medlem af Glarmesterlauget
er vores arbejde omfattet af Glar-
mesterlaugets Garantiordning. Det
er Deres garanti for professionelt
glarmesterarbejde. Garantiordnin-
gen dækker alle former for glar-
mesterarbejde, som vi udfører for
Dem. Spørg efter folderen Glas
med Garanti, hvis De vil vide mere
om Garantiordningen.

Glas til ethvert
formål

Autoruder
Som medlem af AutoGlarmester
udskifter og reparerer vi alle former
for autoruder. Vi har mere end 

forskellige front- og bagruder på
lager. 

Indramning
I vores indramningsafdeling ram-
mer vi billeder, kunst og plakater
ind. Her finder De et stort udvalg af
forskellige typer af rammer og pas-
separtouter.

Døgnservice
Når skaden sker uden for normal
arbejdstid, sikrer vores døgnservice
Dem hurtig og professionel hjælp.
De ringer blot på vores alarm-
nummer    . 
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En væsentlig del af vores arbejde
består i montage og udskiftning 
af glas og termoruder i forbindelse
med nybygning, vedligeholdelse 
og reparation. Som faglærte glar-
mestre har vi stor erfaring i at
arbejde med forskellige glastyper. 

Opgaverne spænder fra repara-
tion af vinduer med kitfals til 
montering af glasfacader med 
solafskærmende glas.  

Eget værksted
På vores værksted tilskærer, sliber
og forarbejder vi glas og spejle til
både private, håndværkere og virk-
somheder. Herunder spejle, døre til
brusekabiner, hele brusevægge og
andre specialopgaver. 

Store og krævende opgaver
I kraft af vores samarbejde med
tømrere, snedkere og smede, er vi
også i stand til at løse større og

mere krævende opgaver, der
kræver ekspertise fra andre 
faggrupper. 

Glasmontrer
Samtidig har vi specialiseret os i
opbygning af montrer. I gennem
årene har vi opbygget montrer på
en lang række museer og slotte.
Eksempelvis har vi gennem vores
samarbejde med Den Kongelige
Udstillingsfond opbygget montrer
herhjemme og i udlandet. Blandt
andet i London og St. Petersborg.

Teknisk bistand
Udviklingen inden for glas- og
fugeteknik betyder, at det er nød-
vendigt, at vi løbende holder os
ajour. Derfor deltager vi i efter-
uddannelse. På den måde holder 
vi os orienteret og kan rådgive 
Dem om de nyeste teknikker 
og materialer. 

Som medlem af Glarmester-
lauget har vi endvidere adgang 
til laugets tekniske rådgivere, der
kan bistå med vejledning om,
hvordan glas bedst indgår i byg-
ningskonstruktioner.

Traditionelt 
glarmesterarbejde

Skafor godkendelse
Ydermere kan vi udstede en 
Skafor installationserklæring, der
omfatter glasarbejdet, og som er
godkendt af forsikringsselska-
berne. Det giver Dem sikkerhed 
for, at vores glasløsninger ind-
brudsteknisk lever op til forsik-
ringsselskabernes krav.
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Som medlem af AutoGlarmester
råder vi over det mest moderne
udstyr og den nødvendige viden.
Det er Deres sikkerhed for den
bedst mulige kvalitet ved udskift-
ning af bilruder og reparation af
stenslag. Samtidig får De  års
garanti. Endvidere samarbejder vi
med alle forsikringsselskaber.

Specialuddannelse
I moderne biler udgør glasset en
væsentlig del af karosseriets stabi-
litet. Derfor er det vigtigt, at
ruderne er monteret % korrekt.
For at sikre dette, gennemgår alle
vores medarbejdere en specialud-
dannelse inden for reparation og
montering, før de arbejder med
autoruder. 

Professionel 
reparation af stenslag 
Får De et stenslag, kan dette ofte
repareres. Vi råder over det mest
moderne udstyr. Derfor sikrer vi
Dem en hurtig og professionel
reparation. Sæt omgående et rude-
plaster over stenslaget, så øger De
mulighederne for, at vi kan repa-
rere Deres autorude. Rudeplasteret
får De gratis hos os. 

Korrekt montage
Udskiftning af bilruder kræver
optimale betingelser. Disse betin-
gelser er tilstede på vores auto-
rudeværksted. Sammen med det
rigtige værktøj og korrekte reserve-
dele sikrer det, at Deres autoruder
monteres korrekt.

Reparation og 
udskiftning af bilruder

Omfattende lager
Finder vi ikke ruden til Deres bil
blandt de mere end  front- og
bagruder, vi har på lager, har vi
adgang til ruder til mere end 

forskellige bilmodeller inden for 
få timer. 
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Indramning er også en kunst. 
Uanset om der er tale om billeder,
kunst eller plakater, skal billede 
og ramme passe til hinanden.
Ramme, passepartout og billede
skal forme en harmonisk helhed.
Det er derfor vigtigt, at farver og
dimensioner passer sammen. 
Samtidig skal størrelsen af passe-
partouten og åbningens placering
afpasses efter kunstværket. 

Råd og vejledning
I vores rammeafdeling har vi et
stort udvalg af rammer og passe-
partout. Her kan De i ro og mag
hente inspiration. Vi hjælper Dem
gerne med at vælge ramme og pas-
separtout til Deres billede. Samti-
dig får De gode råd om, hvordan
De bedst hænger Deres billeder op. 

Kunsten at ramme ind

Vi har specialiseret os i reparation
og udskiftning af ruder i alle typer
køretøjer. Herunder også lastvogne
og busser. Blandt andet renoverer
vi duggede termoruder i busser.
Herudover skifter vi også ruder i
alle former for entreprenør- og
landbrugsmaskiner.

Glasarbejde på
erhvervskøretøjer



Sker skaden uden for normal
arbejdstid, sikrer vores døgn-
service Dem hurtig og profes-
sionel hjælp. De ringer blot på
vores alarmnummer    . 
Så sørger vi for, at skaden hurtigst
muligt dækkes af. Samtidig sørger
vi for oprydning og fjerner det itu-
slåede glas.

Hurtig og effektiv afdækning
Uanset om der er tale om indbrud,
hærværk, stormskader eller et
hændeligt uheld, sikrer vi Dem en
hurtig og professionel afdækning.
Som glarmestre sørger vi for at
dække af, så De opnår den størst
mulige sikkerhed. Hvis det er
muligt, bruger vi altid glas til at
dække af med. Så har De færrest
mulige gener af skaden. 

Vi vurderer skadens omfang
Vi vurderer skadens omfang og
tager mål til Deres nye rude, mens
vi er på stedet. Så har vi alle infor-
mationer, når vi efterfølgende skal
bestille Deres nye rude. På den
måde sparer vi tid og kan reetab-
lere Deres rude på den kortest
mulige tid.

Døgnservice

40 28 5811

Når skaden sker uden for
normal arbejdstid
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Rønnevangs Allé  ·  Hillerød · Telefon     · Fax    

Bistrupvej  ·  Birkerød · Telefon     · Fax    

E-mail: info@carlpetersen.dk · www.carlpetersen.dk
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