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PRODUKTER

AKMA har en egen toppmodern produktionsanläggning där vi tillverkar en mängd olika glasprodukter, men kärnan i verksamheten 
är tillverkningen av arkitekturglas och interiörglas samt högteknologiskt specialglas som uppvärmt glas och s.k. växelglas, eller 
smartglas, som kan skifta transparens.
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OM OSS

AKMA är ett av de ledande företagen inom glas i den 
eurasiska ekonomiska unionen – EAEU. Företaget 
grundades 1991 och har sedan dess vuxit till det tredje 
största glasindustriföretaget i EAEU.

VÅR AMBITION

Tack vare löpande investeringar i uppgradering av utrustning 
och utbildning och kompetensutveckling för våra anställda, kan 
vi fortsätta att utvidga vårt sortiment av tjänster och erbjuda 
våra kunder innovativa och exklusiva produkter av högsta 
kvalitet som uppfyller alla internationella branschstandarder. 
* glasdörrar, duschkabiner, möbler och utställningsmontrar, täckmålat glas, speglar

Sammanlagd mängd glas:
Mängd framställt tempererat glas:
Antal framställda glasprodukter*:

Fabrikens sammanlagda  yta:
Antal produktionsanläggningar:

Antal avdelningar:
Antal produktionsmaskiner:

Antal anställda:

1 999 000 m2/år
1 000 000 m2/år
120 000 artiklar/år
42 000 m2

10
14
ca 300 st
≈ 1 000 personer

AKMA Glas Norden AB är ett internationellt tillverknings- 
och handelsföretag som erbjuder moderna, komplexa 
materiallösningar för fasader, interiörer och liknande 
tillämpningar inom byggnadskonstruktion.

Företaget har också specialiserat sig på utveckling och 
marknadsföring av moderna materialtrender inom fasadglas, 
samtidigt som man fortsätter att erbjuda traditionella 
aluminiuminfattade fasadkonstruktioner (fönster, dörrar, 
fasader) och aluminiumkompositpaneler.

AKMA Glas Norden AB erbjuder ett brett sortiment av 
glasprodukter och tillhörande komponenter av hög kvalitet 
i ett strategiskt samarbete med AKMA Glass Company, i 
synnerhet olika typer av isolerglas och dess användning 
i byggnadsfasader, interiörer och olika lösningar inom 
transportbranschen.

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
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PRODUKTION OCH SAMARBETSPARTNER

6

27

10

2

produktionslinjer för isolerglas 

kantskärningsmaskiner

produktionslinjer för tryckning på glas 
(valstryck, digitalt, silkscreen)

ugnar för böjning av glas

PRODUKTION OCH SAMARBETSPARTNER
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5

4

3

produktionslinjer för glasskärning  
tolerans ± 0,2 mm

produktionslinjer för glaslaminering 

härdningsugnar

ugnar för värmetest (HST – Heat Soak 
Test), konstgjord föråldring av glas
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FÖRSÄLJNINGSOMRÅDEFÖRSÄLJNINGSOMRÅDE 

AKMA har byggt upp ett nätverk av partnerföretag inom 
glasmontering, byggentreprenad, design och arkitektur 
samt distributörer av glasprodukter över hela världen. 

Vi framställer glas till fönster och dörrar i bostadshus, 
kommersiella fastigheter, flygplatser, järnvägsstationer, fartyg 
och motorbåtar, höghastighetståg m.m. 

Tack vare vår strategiskt belägna produktionsanläggning kan 
vi leverera de färdiga produkterna på en rad olika sätt, helt 
utifrån kundens önskemål:
1. Via järnväg direkt från produktionsanläggningen
2. Via federala och internationella motorvägar
3. Via den närbelägna hamnen i Sankt Petersburg
4. Via flyg från Pulkovo International Airport



8 9

ARKITEKTURGLAS 

Foto: Joint-Stock Company Mixed-Use Complex Lakhta Center, www.lakhta.center

ARKITEKTURGLAS 

LACHTA CENTER 
ETT FLERFUNKTIONELLT  
AFFÄRSCENTRUM

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Det största och mest sofistikerade 
affärscentrumet i Sankt Petersburg 
med en total yta på 400  000  m². 
Lachtatornet är för närvarande Europas 
högsta byggnad med sina 462 meter 
och rymmer miljövänliga kontor, 
konferenslokaler, offentliga utrymmen, 
sportarena, utställningslokaler, ett 
vetenskapscentrum för barn och 
mycket mer.

PLATS: Ryssland, Sankt Petersburg,
Lachtinskij prospekt.

PRODUKTBE-
SKRIVNING: 

Extra stora, flata och böjda 
isolerglasrutor av både laminerade och 
monolitiska skivor. Sammanlagd area 
18 000 m2
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EXPO 2017-
PAVILJONGER

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Strukturell glasfasad med öppnings-
bara fönster,  utförd i trippelglas med 
lågemissionsbeläggning (Low-E). 
Vissa av glasenheterna är dekorerade 
med ett digitalt tryckt mönster. 

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Expo  2017 sträcker sig över 
ett 1,75  km2 stort område. 
Inne på mässområdet samsas 
utställningspaviljonger och hotell 
med restauranger, shoppingstråk och 
kulturhus.

PLATS: Republiken Kazakstan, Nursultan, 
Orynborgatan.

ARKITEKTURGLAS ARKITEKTURGLAS 
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ARKITEKTURGLAS

Ägare av projektet: Creative Production Association Reserve

ARKITEKTURGLAS

HUAMING PARK 
AFFÄRSCENTRUM

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Glasfasader i dubbel- och trippelglas 
med lågemissionsbeläggning (Low-E). 
Glasenheterna är kantade med band 
av keramisk fritta som döljer distanser 
och fogar och ger byggnaden ett 
enhetligt helhetsintryck.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Ett storskaligt affärscentrum med 
en sammanlagd yta på drygt 
200  000  m2. Anläggningen består 
av kontors- och konferenslokaler, 
butiker, hotell, lägenhetshotell och 
nöjeslokaler, omgivna av en park i 
traditionell kinesisk stil.

PLATS: Ryssland, Moskva, Wilhelm Pieck-
gatan.
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OTKRITIE ARENA 
F.C. F.C. SPARTAK

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Värmeförstärkt laminerat glas i flera 
lager, varav vissa med täckmålad 
baksida. Tryckteknik: valstryck. 

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Otkritie Arena är hemmaplan för 
fotbollsklubben F.C. Spartak. 
Arenan har 45  000 sittplatser och 
klassas som kategori  4 enligt Uefas 
rankningssystem. Anläggningen 
stod klar år  2014. Total kostnad för 
projektet: 230 miljoner dollar.  

PLATS: Ryssland, Moskva, Volokolamsk-mo-
torvägen.

ARKITEKTURGLAS ARKITEKTURGLAS 
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ARKITEKTURGLAS 

AFIMALL CITY
SHOPPINGGALLERIA

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Tempererat monolitiskt täckmålat 
glas. Bilder och mönster i keramiskt 
tryck. Tryckteknik: digitalt tryck och 
valstryck.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Afimall City ligger mitt i ett av Europas 
mest ambitiösa byggprojekt – Moskvas 
internationella affärscentrum, MIBC. 
Den sammanlagda ytan för Afimall City 
uppgår till 283 000 m².

PLATS: Ryssland, Moskva, Presnenskaja nabe-
rezjnaja.

ARKITEKTURGLAS 
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PLATOV — FLYGPLATSEN

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Arkitekturglasenheter av laminerade 
glasskivor med ljudisolerande mel-
lanskikt av Trosifol Sound Control+ 
och monolitiska, härdade glasskivor 
med lågemissionsbeläggning (Low-E). 
Kombinationen ger högsta möjliga 
ljusgenomsläpp och dämpar 
värmestrålningen från solen, samtidigt 
som glaset skyddar mot kraftigt buller.  

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Terminalområdet är nästan 50  000  m2 
till ytan och har kapacitet för fem 
miljoner passagerare per år. Det här är 
det hittills största infrastrukturprojektet 
i Rostov oblast, och genomfördes i 
samband med förberedelserna inför 
världsmästerskapet i fotboll i Ryssland 
2018. Den sammanlagda budgeten för 
projektet var över 11 miljarder dollar.

PLATS: Ryssland, Rostov oblast, Aksajskijdi-
striktet.

ARKITEKTURGLAS ARKITEKTURGLAS 

Foto: GennadyL, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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ARKITEKTURGLAS 

Foto: Onlinetidskriften ”Places Moscow”

”MOSKVARIUM” – CENTRUM FÖR  
OCEANOGRAFI OCH MARINBIOLOGI

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Glasenheter och monolitiskt här- 
dat glas med keramiskt tryck i 
silkscreenteknik på glasets utsida.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Ett centrum för forskning, utbildning 
och rekreation med bland annat:
- akvarium;
- delfinarium;
- föreläsningssal med 2 300 sittplatser
- djurpark med havslevande däggdjur.

PLATS: Ryssland, Moskva, Mira prospekt.

ARKITEKTURGLAS 
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AFFÄRSCENTRUM VREMENA 
GODA (”ÅRSTIDERNA”)

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Glasenheter och monolitiskt härdat 
glas med digitalt keramiskt tryck i 
silkscreenteknik. 

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Ett modernt affärscentrum. Med 
sin uppseendeväckande fasad har 
affärscentrumet Årstiderna snabbt 
blivit ett landmärke i stadsbilden. De 
relativt enkla arkitektoniska formerna 
väcks till liv av de unika illustrationerna. 

PLATS: Ryssland, Sankt Petersburg, Sverd- 
lovskaja naberezjnaja.

ARKITEKTURGLAS ARKITEKTURGLAS 
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ARKITEKTURGLAS 

Design av CPU ”PRIDE”

CENTRUM FÖR RYTMISK  
GYMNASTIK

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Strukturell glasfasad av isolerglasen-
heter med lågemissionsbeläggning 
(Low-E). Vissa av enheterna är deko-
rerade med silkscreentryck.   

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Centrum för rytmisk gymnastik är 
beläget i arkitekturkomplexet och 
tidigare olympiaparken Luzjniki. 
Byggnaden påminner till formen om 
ett sidenband i rörelse vilket knyter 
samman byggnadens utformning 
med dess funktion. 

PLATS: Ryssland, Moskva, Luzjniki.

ARKITEKTURGLAS 
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LOUIS ARMSTRONG   
HOUSE MUSEUM

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Strukturell glasfasad i dubbelglas-
fönster med enkel spalt och metallnät.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Den världskände jazzmusikern Louis 
Armstrongs hem i New York har gjorts 
om till museum och erbjuder bland 
annat guidade turer, föreläsningar och 
jazzkonserter. Den blygsamma origi-
nalbyggnaden kunde inte rymma de 
mängder av besökare som stod på kö 
och därför beslutade man att utvidga 
museet med en helt ny byggnad.

PLATS: New York City, USA.

ARKITEKTURGLAS ARKITEKTURGLAS 
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INTERIÖRGLASINTERIÖRGLAS

BANK SANKT PETERSBURGS 
HUVUDKONTOR

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Härdade laminerade glaspaneler i 
flera lager med digitalt konsttryck  
i keramisk färg. 

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Byggnadens interiör för tankarna till 
äldre tiders klassiska bankpalats. 
Glasets utformning och de tryckta 
mönstren ger arkitekturen ett modernt 
intryck, samtidigt som den knyter an 
till sitt historiska arv.

PLATS: Ryssland, Sankt Petersburg, Malooch-
tinskij prospekt.
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INTERIÖRGLAS

AFFÄRSCENTRUM VREMENA 
GODA (”ÅRSTIDERNA”)

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Härdade laminerade glaspaneler med 
digitalt konsttryck i keramisk färg. Det 
dolda monteringssystemet ger en 
stilren finish och förstärker känslan 
av lyx.  

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Affärscentrumets interiör är utformad 
som en naturlig fortsättning på bygg-
nadens exteriör. Glaspaneler dekore-
rade med kolonner, flätverk, valvbågar 
och barrträdsgrenar skapar en inspi-
rerande atmosfär.

PLATS: Ryssland, Sankt Petersburg, Sverdlov-
skaja naberezjnaja.

INTERIÖRGLAS

I samarbete med ART-Glass, LLC
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INTERIÖRGLASINTERIÖRGLAS

OBVODNIJ KANAL
TUNNELBANESTATION

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Härdat monolitiskt glas med täck-
målad baksida och digitalt konsttryck 
i keramisk färg.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Utsmyckningen av tunnelbanesta-
tionen är inspirerad av den industri-
ella revolutionen. Väggarna är täckta 
av glaspaneler dekorerade med 
panoramavyer över Obvodnijkanalen 
från slutet av 1800-talet. Glaspane-
lerna har en sammanlagd längd på 
360 meter.

PLATS: Ryssland, Sankt Petersburg, Zjukov-
gatan.
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GLAS FÖR TRANSPORTBRANSCHEN

Foto: Sergej Korovkin 84 / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

GLAS FÖR TRANSPORTBRANSCHEN

EVS1/EVS2 SAPSAN VELARO 
RUS HÖGHASTIGHETSTÅG 

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Elektriska höghastighetståg tillver-
kade av Siemens. Tågen trafikerar 
städerna Moskva, Sankt Petersburg 
och Nizjnij Novgorod. Högsta has-
tighet är 250 km/tim. 

PRODUKTE-
GENSKAPER:

Tål vibrationsbelastning på upp till 
600  J. Ger utmärkt bullerreducering, 
hög säkerhet och ökar den allmänna 
komforten ombord. 

PRODUKT
BESKRIVNING:

Böjt, härdat, laminerat och tonat 
dubbelglas. 

Dmitrij Simonov / CC Attribution 2.0 Generic
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KONSERTHUSET  
I ZARJADJEPARKEN

PRODUKT 
BESKRIVNING: 

Konserthusets tak utgörs av över 
300  m² elektriskt uppvärmt glas. 
Glaset förhindrar att taket överbe-
lastas av is och snö.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Konserthuset ligger bara 500  meter 
från Kreml i Moskva och har blivit en 
av stadens mest uppskattade kon-
sertlokaler tack vare sin ovanliga 
akustik, arkitektur och toppmoderna 
utrustning. Den akustiska delen av 
projektet leddes av den berömde ja-
panske ingenjören Yasuhisa Toyota.    

PLATS: Ryssland, Moskva, Varvarkagatan.

ELEKTRISKT UPPVÄRMT GLASELEKTRISKT UPPVÄRMT GLAS

Design av CPU ”Rezerv”
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ELEKTRISKT UPPVÄRMT GLAS

Foto: jimmyweee / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

TERMINAL Т2 

DOMODEDOVOFLYGPLATSEN

PRODUKT 
BESKRIVNING: 

Isolerade dubbelglasenheter med 
lågemissionsbeläggning (Low-E) som 
skyddar mot solens värmestrålning. 
Ett antal enheter har utrustats med ett 
elektriskt uppvärmt mellanskikt fäst 
vid den laminerade ytterskivan. Dessa 
enheter skyddar byggnadens fasad 
mot överbelastning från is och snö.  

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Terminal T2 vid Domodedovoflygplatsen 
har en golvyta på totalt 235  000  m². 
Byggnaden har sammanlagt sju våningar, 
varav två under markytan. T2 uppfördes 
som ett led i ett utbyggnadsprojekt 
med målet att öka flygplatsens årliga 
passagerarkapacitet.    

PLATS: Ryssland, Moskva oblast.

ELEKTRISKT UPPVÄRMT GLAS
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HILTON HOTEL 

SPA-AVDELNING 

PRODUKT 
BESKRIVNING: 

Fasad: Elektriskt uppvärmt, laminerat 
isolerglas avlägsnar kondens på väg-
garnas insida. 

Tak: Dubbelglasade laminerade 
och elektriskt uppvärmda isoler-
glasenheter skyddar mot snö på 
utsidan och avlägsnar kondens på 
insidan.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Hotellets spa-avdelning har en swim-
mingpool där väggar och tak består 
av panoramaglas. Med hjälp av av-
ancerad teknik bibehålls en behaglig 
temperatur i lokalerna, samtidigt som 
taket hålls fritt från snö och is.

PLATS: Ryssland, Sankt Petersburg, Peters-
burgleden.

ELEKTRISKT UPPVÄRMT GLAS

RAM:

RAM:

Högst:

Högst:

Lägst:

Lägst:

ELEKTRISKT UPPVÄRMT GLAS
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BRANDSKYDDSKLASSAT GLAS

TESTNING AV BRANDSKYDD-
GLAS 

PLATS: Skyddar entréer utan att minska lju-
sinsläppet, förhindrar brandsprid-
ning, begränsar öppna eldhärdar och 
skyddar liv och egendom.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Glaset krossas inte vid brandtestet, 
utan smälter. Den tid i minuter som 
det tar för glaset att smälta motsvarar 
ovan nämnda skyddsklassningar.    

PRODUKT 
BESKRIVNING: 

Brandskyddsglas fungerar som en 
barriär och hjälper till att förhindra 
spridningen av rök och eld vid en 
brand. AKMA tillverkar glas med 
brandskyddsklassning för 15, 30, 45 
eller 60 minuter.

SKOTTSÄKERT GLAS

JÄRNVÄGSSTATIONEN NURLY 
JOL VIP-SALONG

PRODUKT 
BESKRIVNING: 

Unika skottskyddande dubbelglasen-
heter med lågemissionsbeläggning 
(Low-E).  Glasenheternas tjocklek: 
12 cm.
Genomsnittlig storlek: 100×300  cm. 
Vikt: 800  kg vardera. Skyddsklass: 
BR6 (prickskyttegevär).
Liknande glasenheter används ofta i 
banker, offentliga personers bostäder 
och andra objekt med höga krav på 
säkerhet.

PROJEKT 
BESKRIVNING:

Byggnaden har sex våningar och en 
sammanlagd yta på 126 000 m². Sta-
tionen är landets största järnvägs-
knutpunkt och har kapacitet för upp 
till 35 000 passagerare per dag.

PLATS: Republiken Kazakstan, Nursultan, A-82.
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VÄXELGLASVÄXELGLAS

SKIFTANDE EGENSKAPER
MED SMART TEKNIK

PRODUKT 
BESKRIVNING:

Vanligt i inredningslösningar, som 
rumsavdelare, insynsskydd m.m. 
Materialet kan även användas i fordon 
och kan enkelt förvandlas till en mul-
timediaskärm för bildprojicering och 
liknande.

Glass

LC-layer

Liquid
crystal

Polymer
film

Lamination 
layer

Off On

Växelglas, eller smartglas (på eng-
elska switchable glass), är ett ma-
terial vars fysikaliska egenskaper 
– t.ex. transparens, ljusgenomsläpp-
lighetskoefficient, värmeabsorption 
– förändras då materialet matas med 
elektrisk spänning.

ANVÄNDNING-
SOMRÅDE:
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KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING

AKMA innehar samtliga branschcertifieringar som krävs 
för de produkter vi erbjuder. Alla testrapporter och certifikat 
hålls ständigt aktuella och våra produkter testas löpande vid 
oberoende, ackrediterade laboratorier. 

Vi säkerställer kvaliteten på våra produkter genom att enbart 
anlita underleverantörer som delar våra höga kvalitetskrav. 
Vi samarbetar med världsledande råmaterialproducenter 
och -leverantörer. Dessutom utför vi kvalitetskontroller i eget 
laboratorium på varje leverans av varor och material från våra 
underleverantörer.  



48

Your personal glass expert

AKMA Glas Norden AB

Ringvägen 9
187 70 Täby

+46 (0)8 640 74 07

info@akmaglas.se
www.akmaglas.se


