
Glaskedjan i Sverige AB ingår samarbete med säkerhetsföretaget PC glass AB

Om Glaskedjan
Glaskedjan är en rikstäckande kedja med över 80 riktiga glasmästerier. Glaskedjan erbjuder 
den utbildade glasmästarens gedigna kunskap och erfarenhet och håller oss uppdaterade 
med den senaste kunskapen. Bara en riktig glasmästerikedja ger dig som kund professionell 
hjälp med allt från bil- och fordonsglas till fönster och planglas för alla typer av hus, fastighe-
ter och lokaler.

Glaskedjan är ett för glasbranschen unikt samarbete lokala glasmästerier emellan. Samarbe-
tet drivs i form av ett aktiebolag där företagen blir delägare och på så vis får såväl beslutan-
derätt som del i Glaskedjans resultat. Målet är att vara en samarbetsorganisation som skapar 
tillväxt för det lokala företaget med bibehållen självständighet men med samma kraft som 
vore vi ett och samma bolag.

Om PC glass
PC glass® är ett registrerat varumärke. PC glass (betyder polykarbonat och glas) är ett pro-
duktnamn och tillika ett svenskt säkerhetsföretag som främst erbjuder säkerhetsglaslösning-
ar med urstarkt polykarbonat. PC glass verksamhet ligger i Örkelljunga i norra Skåne.

Polykarbonat från PC glass monteras i PC glass egendesignade ramverk av aluminium, s.k. 
sekundärglasning som passar lika bra på in- respektive utsida av fönster- alternativt dörrglas 
och tilläggsprodukterna benämns PC INDOOR respektive PC OUTDOOR. PC glass tillhandahål-
ler även polykarbonatlösningar till väderskydd.

”PC glass och Glaskedjans sekundärglasning innebär att butiker, företag och skolor får ett 
förstärkt inbrottsskydd som i princip är omöjligt att ta sig igenom och minimerar skadegö-
relse och sanering, och detta till ett pris som är betydligt lägre än motsvarande produkter på 
marknaden idag. Produkten uppfyller högt ställda säkerhetskrav i skyddsklass P6B. Vill du 
veta mer så kontakta PC glass eller din lokala kontakt i Glaskedjan”.
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