


Drømmer du om en praktisk vinterhage til ditt hus?  
Eller eier du en butikk og ønsker en flott glassfasade?

Daglig leder Erling Skregelid - erling@utv.no - mob 906 25 049  |  Prosjektleder Stefan Hobbesland - stefan@utv.no - mob 906 76 302

Glasselementer  
& SYSTEMHIMLING

UTV AS tilbyr alt innen glass, dører og himlinger. Vi har 
lang erfaring innen bransjen, og leverer kvalitetsprodukter 
som datagulv, vinterhager, glassfasader, foldevegger, 
solskjerming, glassvegger, kontorløsninger, lyddemping, 
systemvegger og systemhimlinger. Vi tar oppdrag i både 
Rogaland og Vest-Agder. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

HVORFOR VELGE OSS?
► Vi har et bredt utvalgt kvalitetsprodukter
► Vi har lang erfaring innen bransjen
► Vi tilbyr konkurransedyktige priser
► Vi har et stort lager og rask levering

Adresse Svegeskogen 13 C, 4400 Flekkefjord  |  Web www.utv.no



Solskjerming
UTV leverer og monterer solskjerming fra Espenes AS.  
Solskjermingsgruppen har ambisjoner om å være blant landets 
ledende leverandører til næringslivet. Som forhandler av 
Warema-produkter i Norge har vi et stort spekter av produkter 
med den høyeste kvalitet markedet kan levere. Som eneste 
norske produsent av solskjermer har vi et stort spekter  
lameller og design som kan leveres fast eller bevegelig. 

Vinterhage
Drømmer du om en solid og vakker vinterhage til ditt hus?  
En vinterhage behøver ikke å være så dyr eller komplisert som 
mange kanskje tror. Vi monterer vinterhager i de fleste  
varianter og fasonger, og leverer mange forskjellige moduler 
innen vinterhager.

Rekkverk
Vi leverer og monterer utvendig rekkverk i aluminium og glass. 
Rekkverk kan leveres med eller uten topprekke.

Glassfasader
Glassfasader er et valg som er vanlig i blant annet butikklokaler, 
som ved bruk av glass får en eksklusiv, pen og innbydende 
fasade. Husk at det første kundene ser, er butikkens fasade. 

Systemhimling
UTV leverer systemhimlinger som fiberhimling fra Ecophon og 
AMF. Gipshimling i glatt utførelse eller som perforert fra  
Danoline. Metall/spilehimlinger fra Meta. Meta er vår leverandør 
av takplater av stål, også kalt spilehimling og kjølehimling. 
Disse fremstår som moderne og spennende.

Systemvegger
Våre systemvegger leveres med ferdigbelagt PVC-duk i ulike 
mønstre. Ferdiglakkerte profiler og lister i aluminium er 
standard på alle vegger. Systemveggen kan også leveres med 
forskjellige lyd- og brannkrav, og er enkel og kostnadseffektiv å 
montere. De kan til og med demonteres og flyttes ved behov.

Plassbygde vegger
Plassbygde vegger er gjerne tradisjonelle faste vegger med 
gipsplater og stenderverk av stål eller tre. Vi har lang erfaring 
og bred kunnskap til å bistå ved valg av riktig veggtype.

Lyddemping
UTV AS prosjekterer lyddemping av vegger og tak. Enkle  
løsninger med lydabsorbenter kan gjøre stor forskjell. Vi har 
utført oppdrag på fabrikker og skoler med gode resultater. 
Sammen finner vi løsningen!

Glassvegger og 
kontorskiller
Glassvegger med treprofiler er mye brukt som skille mellom 
kontor og korridor. Ferdige felt blir prefabrikkert i heltre fra 
et stort utvalg av finerte tresorter eller malt. Glass blir levert i 
forskjellige utførelser, også med spesifiserte lyd- og brannkrav, 
og monteres normalt i spor i midten av profilen.

Datagulv
Et datagulv eller hevet gulv, er et gulv som ligger over det  
opprinnelige gulvet i et rom. Datagulv benyttes ofte i server-
rom og andre avanserte kontrollrom.

Foldevegger
Gulvgående eller takhengte veggelementer til bruk i undervis-
ningsrom, konferanserom, forsamlingslokaler, kontor og andre 
områder der man stiller krav til god lydisolering og en rask og 
enkel oppdeling av lokalet. 



Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no
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