SE VERDEN PÅ NYTT

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

Eneboliger og fritidshus

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.

TIL

BOLIGER
Nordvestvinduet AS er en stor vindusleverandør av vinduer til boligmarkedet. Med en
rask og hypermoderne produksjon og et godt distribusjonsnett leveres boligprosjekter
over hele landet.

noe utenom

det vanlige
Flere legger mer og mer i eneboligene. En ser en helt klar trend mot større glassflater og
mindre fasadeløsninger. Da er det også påkrevet å tenke på både sikkerhet, hindre for
stor soloppvarming og hindre falming av interiør. Alt dette har vi gode kunnskaper om
og kan bistå både utbyggere og sluttkunder på en god måte.

TIL

hytter
og fritidshus
Hver Nordmann sin hytte? Det kan virke slik, -for dette markedet har eksplodert for oss.
Spesielt har fjellhyttemarkedet hatt en markert oppgang, fra de enkle hyttene til hytter
som overgår eneboliger i standard. Vi har løsninger for det meste og for de fleste.

MODERNE

Den moderne stilen har også inntatt hytte- og fritidshusmarkedet. Spesielt hytter som
bygges høyt over havet er der en del hensyn å ta når det gjelder glass for å tåle
endringen i lufttrykket. Men også hytter ved sjøen må tåle ekstra av både vind og vær
og ikke minst havsaltet, som vil tære på beslagdeler. Nordvestvinuet har Stadthavet som
nærmeste nabo og vet hva som må til.
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