SE VERDEN PÅ NYTT

En spenstig invitasjon
til dialog om løsninger
på produkt, design
og logistikk rundt
fremtidens vinduer,
dører, glass og
fasader.

VOLUM–PROSJEKTER

De største byggeprosjektene er ofte komplekse og trenger streng
oppfølging fra ulike disipliner i en sømløs prosjektorganisering.
Nordvestvinduet er en ledende vindusleverandør med lang og
bred erfaring fra store byggeprosjekter.
Vinduet er kanskje husets mest kritiske punkt når det gjelder
egenskaper og design. Evhvert byggeprosjekt bør derfor
begynne hos vindusprodusenten.
Vi hører fra deg!

VISJON

HVEM ER

NORDVEST
VINDUET?
Nordvestvinduet er en av Norges ledende produsenter av vinduer,
vindusdører og fasadeelementer. Vi har lange tradisjoner, stor erfaring
og en vilje til å være ledende i alle situasjoner. Vi er en bedrift som er
god på produktutvikling, på kunnskap og kunnskapsdeling med våre
kunder , og som er god på produksjon og logistikkløsninger.
Med røttene godt plantet på Nordvestlandet med Stadthavet som
nærmeste nabo leverer vi vinduer og vindusdører både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Hver dag arbeider vi tett sammen med
våre kunder, arkitekter og rådgivere for å skape gode vindusløsninger
for Deres prosjekter. Vi er en produksjonsbedrift som automatiserer
kraftig og derfor kan drive industri i Norge, men som allikevel ikke har
glemt viktigheten av godt håndverk.

Se verden på nytt er en spenstig visjon
– det vet vi. Men vi tror vi ser og åpner
for muligheter der andre samarbeidspartnere ser begrensninger. Vi erkjenner at
ved å si ja til en del løsninger er vi mer
attraktive, men vi pådrar oss også utfordringer i konstruksjon, produksjon og
logistikkløsninger som må løses. Nordvestvinduet er en herlig blanding av kreative,
skapende, ressursterke, kunnskapsrike og
strukturerte mennesker som sammen takler
og ikke minst liker utfordringer. Gjennom
å satse på nettopp dette tror vi at vi kan
åpne noen øyne - eller vinduer og dører slik at en virkelig kan se muligheter, - og
med det se verden på nytt.

HISTORIE
Nordvestvinduet AS ble stiftet i 1957.
Det var bestefar til dagens ledelse, som
sammen med kjøpmannen i bygda og en
lokal entreprenør startet selskapet. Det
begynte som en tradisjonell trevarefabrikk
som produserte alt av trevarer, og som en
periode også solgte byggevarer og hus.
De siste tiårene har Nordvestvinduet perfeksjonert seg på vinduer og tilhørende
produkter. Bedriften har alltid vært tidlig
ute med både nye produksjonsmetoder
og nye produkter. Vi var av de første på
banen med bruk av data og cnc-maskiner i produksjonen, og fremstår i dag som
en av de mest moderne vindusfabrikker i
Europa når det gjelder produkt, produksjonsmetoder og styringssystemer.

autoriserte glassrådgivere,
egen konstruksjonsteknisk
tegneavdeling, lås og
beslag
Vi legger vekt på at våre selgere skal ha
stor kunnskap innenfor sine fagfelt. Vi
kjører jevnlige selgersamlinger og de får
daglig oppdatering fra våre folk på teknisk. Våre tre segmenter - Volum, Individual

og Syningom - har sine fagspesialister.
Våre distriktssjefer har tatt kurset som autoriserte glassrådgivere og er ekstra ressurspersoner på glass. Flere av våre selgere
har kunnskaper om beslag som er verdt å

benytte seg av. Vår tekniske avdeling underlagt produksjonssjef driver kontinuerlig
generell produktutvikling og prosjekttilpasninger med de mest avanserte konstruksjonsverktøy.

Skoler og

barnehager
Vi har utrolig mange skoler og barnehager på vår referanseliste. Både helt nye,
rehabiliterings- og påbyggingsprosjekter. Gjennom vår brede produktportefølje og flere
segment passer dette oss godt. Vi tilbyr også ytterdører i samme designserier, noe som
settes pris på av både arkitekter og utførende.
Vår tekniske avdeling har en god beslagkompetanse som er viktig på slike prosjekter.
Med autoriserte glassrådgivere i salgsstaben har vi forutsetninger for å gi de beste
rådene rundt riktig produktvalg mht. isolasjonsverdier, lyd, sol, varmeregulering og
sikkerhet.

HOTELLER
Hoteller bygges både ved sjøen, i fjellet, i byer og på flyplasser og dermed med en stor
grad av forskjellig funksjonalitet. Noen hoteller bygges så høyt over havet at man må ta
hensyn til lufttrykkets påvirkning på isolerglasset, mens man i byer og på flyplasser har
støyreduserende løsninger som en del av utfordringen.
Sammen med dette skal byggenes karakter og attributter fremheves og tas vare på, om
det er utsikten over fjorden eller arkitekturen som står i høysetet.

Sykehus og

sykehjem
Nordvestvinduet har god og lang erfaring med leveranser til sykehus og sykehjem.
Dette er spennende prosjekter der vår prosjekteringskompetanse kommer til sin rett. Ofte
er dette store prosjekter, og der er mange hensyn som skal tas. Alt fra beslagløsninger
til spesialglass på røntgenavdelinger, klimakontroll og sikringselementer. Vi er med hele
veien for å sikre at de beste løsningene finner sin plass.

Næringsbygg
Fra det tradisjonelle til det hypermoderne. Fra ordinære vinduer til mindre
fasadeløsninger. Vi tegner og konstruerer dørpartier – unike eller standardløsninger.
Innvendige vinduer til atrium, etasjeskiller, glasshjørner, speilglass, doble fasader og
skuddsikre vinduer. Vi løser det meste for de fleste.

Store

boligprosjekter
Vi bor tettere og nye og større blokker og flerboligbygninger bygges. Likevel vil vi
beholde individualiteten og det unike ved våre hjem. Med vårt logistikksystem pakker
og sender vi selvsagt leilighetsvis, etasjevis og byggvis etter den tidsplanen som er
ønsket.
Rehablitering av bygninger fra 60- og 70-tallet øker også på, og krever sine
vindusutskiftinger for å bedre u-verdier og lydkrav. Skal det være nye og moderne
utseende vinduer eller skal byggestilen tas vare på selv etter de nye spesifikasjonene,
kombinerer vi dette uten problem.
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