
Experter inom säkerhetsglas



När du väljer Forserum Safety Glass AB får du en flexibel och  personlig 
 samarbetspartner med många års erfarenhet av planglasförädling - från 
 enstycksproduktion till långa serier med säkerhetstänk i fokus. Alla våra  produkter 
- däribland våra egenutvecklade varumärken - håller högsta kvalitet, kan CE- 
märkas och levereras snabbt och säkert. Vi garanterar alltid en hög  servicenivå. 
Pröva oss gärna du också. 

Safety Glass
Forserum



En ledande glasindustri mitt i Småland 
Vi på FSG är idag ett av Sveriges ledande planglasföretag med lång 
och gedigen erfarenhet av förädling av planglas till säkerhetsglas. 

I vår 12 000 kvadratmeters stora och moderna  anläggning i Forserum, 2 mil utan-
för Jönköping, arbetar cirka 45  medarbetare som varje dag sätter kundens behov 
och  önskemål i centrum. Kunder som i huvudsak återfinns inom byggnads- och 
 möbelindustrin. Kunder som handlar allt ifrån ett glas i månaden till flera hundra 
glas i veckan. Hos oss är alla lika viktiga. 

När vi frågar våra kunder vad de värderar hos oss får vi ofta svaret vår förmåga 
att vara flexibla och enkla. Det är vi stolta över. För på FSG tror vi på personliga 
relationer och  korta beslutsvägar. Det skapar nära samarbeten som gör det möjligt 
för oss att förstå våra kunder ännu bättre. På så sätt skapar vi tillsammans goda 
resultat. 

Nära samarbeten gör det också möjligt för oss att förutse trender och investera 
för framtiden. Vi vill alltid ligga steget före och leverera flexibla lösningar av högsta 
kvalitet till kunder runt om i hela Sverige. Det har vi gjort sedan starten 2003. Det 
kommer vi att fortsätta göra för att behålla positionen som en av Sveriges ledande 
planglasförädlare. 

Stefan Johansson, VD



Ta det säkra före 
det osäkra 
/ talesätt från Sverige

Personskydd
FSG Temp är vårt härdade glas - ett hållfast 
och starkt glas med fem till sex gånger högre 
 hållfastighet än ett vanligt  floatglas. Om ett  härdat 
glas går sönder  granulerar det till små  bitar som 
minimerar risken för skärskador.  Härdat glas 
 lämpar sig  därför väl i produkter och  konstruktioner 
där starka och personsäkra glas krävs. 

FSG Lam är vårt laminerade glas - två glas eller fler 
med  folier emellan, som gör att glaset inte faller 
i bitar utan ger ett fortsatt skydd vid  bräckage. 
Laminerat glas passar utmärkt i  exempelvis 
 kontorsväggar eller räckeslösningar. 



Fotograf: Andreas Hylthén

Tystnad är källa 
till stor styrka 
/ ordspråk från Kina

Bullerskydd
FSG Lam är ett lamellglas som används för 
att skapa tysta miljöer. Tjockleken på glaset, 
 tillsammans med folien, avgör ljudreduktion och 
i vilka  sammanhang glaset är lämpligt. Ljudlamell 
används exempelvis i kontorsmiljöer. 



Tillfället gör tjuven
/ ordspråk från Spanien

Sakskydd
FSG Lam ger i kombinationen två till sex glas, 
med folier emellan, en hög säkerhet som gör det 
 lämpligt som inbrottsskydd. Olika  kombinationer 
ger olika skyddsnivå och väljs utifrån önskat 
 resultat. Vanliga användningsområden är till 
 exempel skyltfönster hos en guldsmed eller glas 
på anstalter.



Tjuven tar bara en del, 
men lågorna tar allt
/ ordspråk från Kina

Brandskydd
FSG Lam kan, istället för folie, tillverkas med en 
silikatmassa mellan glasen. Det ger ett l amellglas 
med värmeisolerande egenskaper. Precis som 
för sakskydd finns olika skyddsklasser. Vald 
s kyddsklass beror på hur länge glaset ska stå emot 
värme, rök och eld.



Vi har en modern maskinpark med flera robotar och 
 högteknologisk utrustning,  däribland en av Sveriges största 
härdugnar och nordens största lamineringslinje. Läs mer om hur 
vi i Forserum kan hjälpa dig hela vägen. 

Från idé till 
nöjda kunder 



01 Försäljning & teknisk support 

Utifrån din idé hjälper vi dig att ta fram ett färdigt  underlag. 
Snabbt, enkelt och alltid med utgångspunkt på  kundbehovet. 

04 Värmebehandling

I vår anläggning har vi en toppmodern härdugn som kan 
härda eller värmeförstärka planglaset till ett macmått av 2,8m 
x 6m. 

08 Leverans 

Vi har sedan flera år tillbaka ett nära  samarbete med en lokal 
transportör, vilket borgar för en trygg och säker leverans. Var-
je vecka lämnar i genomsnitt 10 lastbilar med släp Forserum. 

07 Emballering 

Hos FSG får du en säker emballering som  antingen sker på 
stål- eller trästativ, där  stålstativ reutneras medan trästativen 
är ett engångsemballage. 

03 Slipning, fräsning och  borrning 

Med våra sju slipmaskiner, varav fyra  CNC-styrda, bearbetar 
vi din unika glasprodukter till ett maxmått av 3,2m x 6m. 

06 Laminering 

Vi erbjuder ett brett sortiment med olika typer av folier, 
däribland PVB-folie, EVA-folie,  ljudfolie, genomfärgad folie 
och specialfolie. I vår anläggning kan vi laminera upp till 2,6m 
x 6m. 

05 Design

Vi har möjlighet att såväl screen - som  digitaltrycka både på 
glaset och folien. Därmed kan du få ditt säkerhetsglas med 
valfri design. 

Vi skär din specifika order ifrån glasblock med måtten 
3,2 m x 6m. Till vår hjälp har vi två floatskärbord och ett 
 lamellskärbord. 

02 Skärning



Nya psykiatriska kliniken, Lund 
FSG Art Digital. Glas i trappräcke med digitalprintat lövmönster, 

tryck på PVB-folie och inlaminerat mellan glasen. 



Köpcenter Triangeln, Malmö
FSG Temp Lam. Härdat lamellglas i räckeslösning. 



Emporia, Malmö 
FSG glas. Glas tillverkad till exteriör och interiör miljö. 



Screen Service

Screen Service
När du samarbetar med Screen Service part of FSG får du möjligheten att skapa 
dig en unikt designad produkt. Produkterna håller precis som vårt övriga sorti-
ment av säkerhetsglas, alltid högsta kvalité. Vi hjälper dig gärna genom djungeln 
av filformat, upplösningar etc. Ring oss gärna om du har några frågor.

Hos Screen Service part of FSG AB väljer du själv hur ditt säkerhetsglas ska se 
ut och fungera. De hjälper dig med allt ifrån insynsskyddat balkongräcke till ett 
diskbänksskydd med havsmotiv eller en designad glasfasad. Bara fantasin sätter 
gränserna. För att förverkliga dina drömma arbetar vi med två egenutvecklade var-
umärken, FSG Art Digital och FSG Art Screen. 

FSG Art Digital är en produkt med motiv i fyrfärgstryck, printad på PVB. Att printa 
digitalt ger unika möjligheter med fotografiska- eller flerfärgstryck. 

FSG Art Screen är ett glas med en heltäckande yta eller med motiv i enfärgstryck. 
Tekniken med screentryck på PVB innebär även att man kan göra rastermönster. 



Oändliga möjligheter 
www.fsglass.se





Forserum Safety Glass AB
Sörbyvägen 9
571 78 FORSERUM

Telefon: 0380-295 00
Fax: 0380-295 05
E-post: info@fsglass.se

Öppettider
Växel 0380-295 00 
Måndag-torsdag
08.00-12.00,
13.00-16.00
Fredag
08.00-12.00


