Top End windows from Nordvestvinduet don’t
just give you a new look at the world, but also
give the world a new look at you.

Nordvestvinduet er spesialister på å designe individuelle
løsninger for de aller mest kresne kundene i markedet. Både
design, materialvalg og egenskaper er av ypperste klasse. Et
produkt blir aldri mer unikt enn nettopp slik du ser det for 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.

Fulldybdekarmer

OG Trendesign
Hvem har bestemt at karmer skal ha 92, 95, 105 eller 109mm dybde? Hvorfor ikke
fulldybdekarmer og slippe forstyrrende elementer som foringer og listverk? Og hvorfor
skal absolutt vinduer ha profiler? Vår trendserie har ingen.

Materialer

TRE

Tre er et fantastisk materiale med mange gode egenskaper. Over 90% av alle vinduer i
tre i Norge leveres i hvitmalt furu. Men det trenger ikke være slik. Hvorfor ikke bestille
vinduene i alternative trematerialer som eik, mahogny, bjørk, lerk, ask eller kebony?

Materialer

Aluminium og
andre metaller
Vedlikeholdsfrie produkter utvendig? Valget er ditt, aluminium, rustfritt stål eller andre
materialer. Aluminium behandles i valgfrie farger.

Materialer

Glass
U-verdi
passiv-vinduer
Bestem hvilken isolasjonsverdi du vil ha på vinduene dine. De fleste produkter kan
leveres som passiv vinduer med svært lav U-verdi om du ønsker det.

Materialer

GlasS
sikkerhet
og verdier
..og sikkerhetsglass for trygghet for de du er mest glad i
..og innbruddsikkerhet for å sikre dine verdier
..og laminert glass for å hindre falming av gulv, møbler, bilder og tekstiler.

Materialer

Glass
solfunksjon
selvRENS og
energifangst
Et behagelig inneklima kan løses ved å bygge inn solfunksjon i glasset. Da kontrollerer
du innslippet av lys og varme samtidig som du har et godt isolerende glass. Glass
kan leveres i hvilken farge som helst,-gjennomskinnelig Vanceva glass for effekter eller
dekkende emaljert glass i vegg eller etasjeskiller. for Du kan få et selvrensende glass
om du vil, og skal en ta det helt ut, -hvorfor ikke legge solcellepaneler i enkelte glassfelt
for å fange solenergien?

Glasshjørner
eDgeglass
limt glass
glassrekkverk
Limte glass uten poster i hjørner åpner opp rommene og slipper inn uterommene og
naturen på en fantastisk måte. Å fjerne poster og lime glass mot glass kan også gjøres
i fasader der en ønsker maksimal fri sikt. Edgeglass,-som skjuler karmen og gir kun
glassflate gir en flott effekt og et total vedlikeholdsfritt produkt. Vi kan også levere ferdig
monterte glassrekkverk på produktene.

GLASS
I GULV
OG TAK
Fasader

store
størrelseR

og bygg gjerne i store formater

Andre
produkter
Vår Individualavdeling utfordres gjerne på produkter og løsninger i tre og glass som
bare din kreativitet begrenser
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