
Du har ideene - vi har løsningene!



Johnsen Glass  Vindusfabrikk AS har siden  
1979 vært en velrenommert og stabil aktør  
innen glass- og vindusproduksjon, og er i dag en 
av Bergens største på dette området.  
Med 20 ansatte fordelt på produksjon og  
salg/service, har vi i dag hovedfokus på  
Herregårdsvinduer, toppsvingvinduer og 
skyvedører. 

Hos oss finner du engasjerte og løsnings-
orienterte ansatte, og i vår butikk på Minde rett 
utenfor Bergen finner du varierte utstillinger som 
viser både bredde og kvalitet. 

Ved vår fabrikk på Follese på Askøy produserer vi 
etter tilpassede mål, mens vi i Storebotn  
Næringspark har glassingsavdeling og lager.  

Vi utformer unike løsninger – enten det er snakk 
om vinduer i gamle ærverdige bygg, moderne 
designløsninger eller tilpassede vinduer i  
private hjem. 

Som medlem av Glassmesterlauget i Bergen 
innehar vi alt av sertifisering som kreves for å 
levere.

• HGV Toppsving

• HGV Topphengslet

• HGV Fastvindu 

• HGV 1-6 Rams vindu

• HGV Garasjevindu

• HGV Balkongdør

• HGV 2 Fløyet balkongdør

• Treskyvedør

• Aluminiumsskyvedør

• Glassrekkverk

• Interiørglass

Fleksibilitet og  
unike løsninger

Produkter

• Produksjon av vinduer og dører

• Montering av vinduer og dører

• Kopi av eksisterende vindu og dører

• Alt av glassmesterarbeid

Tjenester



Herregårdsvinduet finner du i alle varianter, og i 
vårt utvalg vil du finne nettopp det vinduet du er 
ute etter. Herregårdsvinduet er modernisert og 
isolert etter moderne metoder. Som vindus- 
produsent med lang erfaring kan vi også være 
til hjelp for å kartlegge hvilket vindu som passer 
din bolig. Herregårds ramsvindu leveres i utallige 
utførelser, fra 1-rams til 10-rams. Vinduet  
produseres med ulike profiler:

- Bergensprofilen etter originale losholtvindu
- Empireprofil 
- Stavanger profil
- Vestlandsprofil
- Kopi av eksisterende profil

Vi leverer isolert HGV-skyvedør. Dørene produseres 
av laminert furu, og anerkjente Spilka skyvedørs-
beslag. Kan også leveres aluminiumsbelagt på 
utsiden. Døren leveres med Beckers NCS S 0502 Y 
som standard, men kan også leveres i alle NCS og 
RAL farger mot tillegg. Glasset er energiglass med 
argon med u-verdi 1,0 som standard.

Skyvedør er en praktisk og elegant løsning når en 
ikke ønsker et innad- eller utadslående dørblad.
Dørene kan leveres med gjennomgående sprosser, 
løse sprosser og brystning.

Vårt avanserte produksjonsutstyr gir oss  
muligheten til å levere vinduer i utallige  
varianter og profiler. Kundenes eget ønske er 
våre utfordringer. Vi leverer skråvinduer, runde 
vinduer, buede vinduer, balkongdører med 
integrert åpningsvindu og kombinasjonsfelt. 
Kombinasjonsfeltene gir mulighet for  
spennende løsninger. Vi mener vi har alt.

Vi har gjennom årene laget kopier av  
eksisterende vinduer i flere eldre bygninger, 
blant annet ved Den Nationale Scene,  
Domkirkegaten og Big Horn Steakhouse i 
Bergen sentrum. Vi kombinerer de originale 
vinduenes særpreg med dagens kvalitet!

Spesialutførelse

Herregårdsvinduet

Skyvedører
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LEVERANDØR AV BESLAG

www.industribeslag.no

Ta turen innom vår butikk 
og vårt utstillingslokale i Kanalveien 55, Bergen

Tlf: 55 20 25 47 • post@johnsenglass.no
www.vindustorget.no • www.johnsenglass.no


