Svenska kvalitetsfönster
– och allt därtill!
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I 35 år har vi på Enomic tillverkat kompositfönster i vår egen
fabrik i Örebro. Vi har också utvecklat en avdelning för tillverkning och montering av större glaspartier, som skjutdörrar,
vikpartier och fasadsystem, i aluminium. Vår samarbetspartner är den tyska kvalitetsleverantören Schüco, marknadens
Rolls Royce när det kommer till profilsystem i aluminium.
Svenskt hantverk, kryddat med tysk kvalitet, har tagit oss dit
vi är idag. Vi erbjuder våra kunder kostnadseffektiva lösningar
som uppfyller de allra högsta kraven på design, komfort, säkerhet och energieffektivitet.
På Enomic har vi det lite mindre företagets stora flexibilitet
och höga servicenivå. Till exempel skräddarsys alla produkter efter våra kunders behov och vi är med våra kunder hela
vägen, från början till slut i ett projekt. Dessutom har många
av våra fantastiska medarbetare jobbat på Enomic under en
längre tid, vilket innebär att vi ofta känner våra kunder och vet
vad de behöver. Att anlita Enomic är ett tryggt val!

En flexibel partner
med fokus på kvalitet
Schüco International KG
(annonsmaterial saknas)
info@horisontab.se | www.horisontab.se |

/horisontab
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En trygg
totalentreprenör
På Enomic har vi kunder i flera olika segment, från byggföretag till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Alla projekt
kräver såklart sina egna lösningar, men grunden i vårt sätt att
arbeta är alltid den samma. Vi tar hand om hela entreprenaden, från rivning till sista målningen. Ni som kund behöver
bara en kontakt, vår projektledare, under resan.
Det finns många fördelar med en partner som hjälper till med
allt. Dels är det tryggt, då till exempel ett fönsterbyte eller ett
nytt fasadsystem omfattar en rad olika moment. Med vår erfarenhet och kunskap säkrar vi kvaliteten i alla led.
Dels är det smidigt, vi ser till att ni som kund får all information ni behöver och ni slipper arbetet med att anlita andra
aktörer.
Med all kompetens samlad under ett tak kan vi också arbeta
kostnadseffektivt. Våra montörer är certifierade och våra plåtarbeten utförs alltid av yrkesskickliga plåtslagare.

www.glasgruppen.se
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Extremt hållbara produkter
Med rätt underhåll håller Enomics produkter i
minst en generation.

Kompositfönster
Enomic levererar fönster av högsta kvalitet som är underhållsfria, har utmärkta isolervärden och där ni själva kan välja
exakt hur ni vill att era fönster ska se ut. Självklart är det möjligt att få måttbeställda fönster, altan- och balkongdörrar i
alla möjliga kulörer. Vi kan såklart också anpassa U-värden
och isoleringsvärden för varje specifikt projekt.

Glaspartier i aluminium
Aluminium är ett starkt material i förhållande till hur mycket
det väger och lämpar sig därför mycket bra för våra glaspartier. Materialet medger också hög återvinningsbarhet, vilket
gör att det går att använda samma material flera gånger.
Enomic erbjuder ett mycket brett sortiment av glaspartier i
aluminium, från skjutdörrar till fasadsystem. Vi anpassar lösningarna efter våra kunders krav, till exempel när det gäller
brand- och inbrottssäkerhet.

Hållbart för vår miljö
På Enomic fokuserar vi inte bara på ett erbjuda produkter
som håller länge, vi tänker också hållbart. Material och varor
köper vi från lokala producenter, vilket minskar våra transporter och vår påverkan på miljön. Att handla lokalt känns helt
rätt i tiden och gynnar också den region där vi verkat i 35 år.

Hela Sveriges leverantör av lås och beslag.

www.gothes.se
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