
2017: SnoerGlas styrkes af GGF’s 
navneændring til Snoer Alu

2016:  Tobias Snoer, fjerde generation 
ansættes i firmaet

2010:  Etablering af facade- 
virksomheden GGF 2010 ApS 

1992:  Torben Snoer og Henrik Torp 
optages som mestre

1987:  Nyt aktieselskab Glarmestre 
Snoer og Sønner A/S

1972:  Alufacade virksomheden 
Glarmestres Glas- og 
Facademontage A/S etableres

1956:  Johans sønner Ib og 
Jørgen bliver medejere af             
Johan Snoer og Sønner

1945:  Johan investerer i sin første 
ladvogn

1922:  Johan starter egen 
glarmesterbutik 

1910:  Johan Christen Snoer går            
i glarmesterlære



Året der gik i overskrifter...

Kæmpe ordre til Københavns Universitet
3800 termoruder blev skiftet på Thorvaldsensvej 
– en logistisk udfordring.

Indretning af BLOX i samarbejde med Paustian
Tunge, farvede glaslåger til Realdanias store 
byudviklingsprojekt BLOX.

Spændende specialopgave til Kunstværk i Oslo
Glaskunstneren Lene Bødkers kunstværk ”spejlinger i vand” 
blev til virkelighed foran det statslige vandkraftselskab, 
Statkraft, udenfor Oslo.

Specialfremstillet glas til Trafiktårnet i København
Specialfremstillet glas til to indvendige ovale pavilloner til det 
markante, runde trafiktårn på baneterrænet ved 
Kalvebod Brygge.

Lyngby Stadsbibliotek energirenoveret indefra
Store glasfacader blev skiftet til moderne energiruder, en 
udfordrende arbejdsproces.

Søminestationen: Kompleks energirenovering        
af fredet bygning 
Krævende energirenovering af den fredede ”Søminestationen” 
i Holbæk, der i dag bruges af Roskilde Universitet.

Omfattende brandsikring af biblioteket på DTU
Snoer Alu fremstillede og monterede nye brandgodkendte 
glasvægge i Schücoprofiler og vi leverede 13 nye 
nødudgangsdøre fra vores snedkerværksted.

Specialopgave til Frederiksberg Kirke 
Kirkens gulv satte begrænsninger for brug af løftegrej, 
da store vinduer med stor forsigtighed blev løftet ned for 
at blive pudset.

Læs flere glashistorier på snoer.dk

Alle vores kunder, leverandører og kollegaer 
ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Hele Snoer Holdet vil gerne takke for et godt og spændende samarbejde i 2017. 

Vækst i lyset af historiens vingesus
Det er 95 år siden Johan Snoer åbnede sin glarmesterforretning på Frederikssundsvej 
i en tid hvor kerneforretningen var vinduespudsning hos de omkringliggende 
butikker. Der er sket utrolig meget for glarmesterfaget og for virksomheden siden da 
og det kræver fortsat evne til omstilling, at sikre faget fremover. Også året 2017 har 
budt på mange spændende tiltag, som vi her ved årets udgang nu kan se tilbage på.

Digitalisering i dagligdagen
I Snoer Glas har vi i 2017 fået flere dygtige kolleger. Vores medarbejderstab tæller 
både glarmestre, smede, alutømrerer og snedkere - foruden administrativt personale. 
Vi arbejder med den digitale udvikling, elektroniske dagsedler og arbejdssedler 
skal optimere styringen af sagerne, give overblik og lette interne processer til 
gavn for kunderne og en mere effektiv hverdag. Snoer Alu er nu navnet på vores 
datterselskab, der arbejder med facader, indgangspartier, ovenlys mv. i aluminium. 
Vi udnytter de synergier, der er mellem selskaberne, både i det daglige samarbejde 
og i vores markedsføring. Vi tror på at det synlige tilhørsforhold mellem 
virksomhederne vil gavne begge enheder imod fælles mål. Vor nye hjemmeside 
signalerer klart vores tre spidskompetencer: glas, alu og træ. Det styrker Snoer som 
fælles brand, at vi nu også digitalt er at finde på samme platform. 

Træ og altaninddækning i fokus
Meget er nået men vi er langt fra færdige med at optimere og udvikle. Især har vi 
strategisk fokus på SnoerTræ, som vil blive styrket med en række spændende tiltag 
i 2018. Vi har i 2017 sagt farvel til vores Snedkerformand Per Knudsen, der er gået 
på pension og vil takke ham for den indsats, han har lagt i SnoerTræ. Vi ser nu frem 
til at udforske og skabe nye muligheder, der kan bringe SnoerTræ til næste niveau. 
Endelig blev 2017 også året, hvor vi satte fokus på altaninddækninger. Samarbejdet 
med finske Lumon, som er en af verdens førende indenfor dette felt, vil også i 2018 
være i fokus. Det store altanprojekt Hjortegården i Herlev er et godt eksempel 
på anvendelsen af Lumons teknisk smarte glasløsninger og de åbenlyse fordele, 
der er ved altaninddækninger, uanset om man taler, komfort, lydisolering, eller 
energioptimering.

Vi ser frem til endnu flere spændende projekter og fremtidige samarbejder i det nye 
år. Hele Snoer-holdet ønsker jer hermed alt det bedste i 2018!

Mange julehilsner fra os alle.

      Henrik Torp                    Ida Snoer                               Torben Snoer                        Bjarne Jensen


