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Om oss
01 Johnsen Glass AS
Johnsen Glass Vindusfabrikk AS ble etablert i 1979. 
Vi er en produksjon og servicebedrift, med fabrikk på 
Askøy og butikk og produktutstilling i Kanalveien og 
Straume i Bergen. I våre utstillinger har vi utstilt forskjel-
lige vindustyper og ytterdører. 
Dagens produksjon er i hovedsak konsentrert rundt 
vårt “flaggskip” Herregårdsvinduet. 
Tidene har hatt sitt eget spesielle design og vi i Johnsen 
Glass Vindusfabrikk har utviklet vinduer til alle formål. 

Ta turen innom en av våre butikker

02 Herregårdsvinduet
Vi bygger hus etter gammelt utseende som aldri før, og 
Herregårdsvinduet finner du i alle varianter til nettopp 
ditt ønske. Herregårdsvinduet er modernisert og isolert 
etter moderne metoder. Som vindusfabrikant med lang 
erfaring kan vi også være til hjelp i valget av hvilket 
vindu du ønsker eller burde ha på huset eller på hytten
- alt etter hvordan du vil se ut.

Du har ideene -  Vi har løsningene

03 Kontakt oss
Avd. Minde Butikk:
Kanalveien 55, 5068 Bergen 
Åpen: 08.00 - 16.00 hverdager. Stengt helg

Avd. Sotra Butikk:
Idrettsvegen 109, 5353 Straume
Åpen: 08.00 - 15.00 hverdager. Stengt helg

Tlf: 55 20 25 47
E-post: post@johnsenglass.no
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Våre tjenester
01 Gratis Befaring
Med dyktige fagfolk kan de trygt be om et godt tilbud 
på utskiftning av glass, vindu og dører. 

Er du usikker på mål eller utførelse? Ta kontakt med 
oss for en gratis og uforpliktende befaring. 

Vi er sentraltgodkjent 
Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i 
byggnæringen. 

· Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
· Kvalitetssikringsrutiner
· Betalt skatter og avgifter

Sentraltgodkjent

02 Montering
Vi har egne fagfolk til å utføre ulike jobber. Med lang 
erfaring i faget vil vi kunne garantere raskt og grundig 
arbeid. 

Å bytte vinduer og dører i et borettslag eller sameie 
er en viktig beslutning som kan innebære en stor 
investering. Det er derfor viktig at investeringen gir 
tilbake uavhengig og prosjektet er stort eller lite. Vi 
har lang erfaring med å levere både vinduer og dører 
til store prosjekter, både til rehabiliterings prosjekter 
og til nybygg.
Den helhetlige kvaliteten er viktig for å få et langvarig 
resultat. Det er her vi føler vi kan bidra med trygghet 
ovenfor valg av kvalitet, overflatebehandling, ener-
gieffektivitet og sikkerhet. Vi er en partner som er like 
opptatt av investeringen din som dere er. 

03 Reklamasjon og garanti
Hvis det mot formodning skulle oppstå et problem med 
produktene i garantiperioden har vi et godt fungerende 
system for behandling av reklamasjoner. Vi sikrer rask 
og effektiv behandling. 

Vi har 20 år råtegaranti på våre treprodukter og 50 år 
råtegaranti på aluminiumsprodukter.
Vi har 10 år håndtverkgarati på utført arbeid. 

· Vi erstatter ny isolerrute dersom det oppstår kondens 
mellom glassene i garantitiden.
· Erstatter beslagvarer som har dårlig funksjon innen    
5 år
· Erstatter med nye produkter når produktene ikke kan 
utbedres innen garantitid 5 år.
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Our products

01 Ramsvinduer
Leveres i utallige utførelser, 1-rams til 10-rams. 
Rammene kan leveres sidehengslet, topphengslet, 
sidesving, toppsving og fast. Fler-rams vindu kan også 
leveres med rømningspost. 
Alle passer like godt til nybygg som til rehabilitering. 
Herregårdsvinduet kan leveres med ulike profiler og 
sprosser.

Besøk vår butikk og utstilling

02 Skyvedør og terrassedør
Vi leverer skyvedører og terrassedører på mål og etter 
ønsket utseende. Dørene leveres med beckers ncs s 
0502-y som standard, men kan også leveres i alle NCS 
og RAL farger. Glasset er energiglass m/argon med 
u-verdi 1,0 som standard. Skyvedør er en praktisk og 
elegant løsning når en ikke ønsker et innad. eller utad-
slående dørblad. Innvendig knappvrider og utvendig 
blindskilt er standard, men dørene kan leveres med 
syllinder m/nøkler. Terskel leveres i edeltre. 

03 Toppsving
Toppsving er Norges mest solgte vindu. Standard med 
super energiglass med argongass U-verdi 1,0. Karm 
og ramme består av laminert fingerskjøt furu - Vacu-
mimpregnert-. Ventil er inkludert. Hvitmalt innv. + utv. 
NCS s 0502-y (andre farger mot tillegg).
Vedlikeholdsfrie glasslister på hvitmalte vinduer og 
vrider i børstet stål.
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