HERREGÅRDS

SKYVEDØR
HVITMALT SKYVEDØR I TRE, MED ENERGIGLASS M/ARGON

Ny kompositt terskel til
skyvedør og terrassedører

Johnsen Glass Vindusfabrikk AS
ble etablert i 1979.
Vi er en produksjon og service
bedrift, med fabrikk på Askøy
med butikk og produktutstilling i
Kanalveien i Bergen. I Kanalveien 55
har vi butikkutstilling av forskjellige
vindustyper og ytterdører. Vi har også
utstilt ulike typer skyvedører. 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.
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 produkt du
ønsker eller burde ha i huset eller på
hytten -alt etter hvordan du vil se ut.

Med dyktige fagfolk kan de trygt be om et
godt tilbud på utskiftning av glass,
vindu og dører.
Kontakt oss for gratis befaring og priser på
montering!

HERREGÅRDS

SKYVEDØR
Vi har hvitmalte skyvedører
i tre. Dørene produseres av
laminert furu, og anerkjente
SPILKA skyvedørsbeslag. Kan
også leveres med
aluminiumsbelagt utside. Døren
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

KJØP OGSÅ PÅ NETT
WWW.johnsenglass.no

ønsker et innad- eller utadslående
dørblad.
Dørene kan leveres med
gjennomgående sprosser, løse
sprosser og brystning. Innvendig
knappvrider og utvendig blindskilt
er standard, men de kan også
leveres med innvendig eller
utvendig sylinder.
Terskelen er produsert i ny
avansert kompositt teknologi.
Dette gir økt styrke, stivhet, lav
vekt og forbedret isolasjons
egenskaper. Terskelen er mer
motstandsdyktig mot fuktighet og
nedbrytning.

KAN OGSÅ LEVERES MED
VEDLIKEHOLDSFRI
ALUMINIUMSKLEDNING
UTVENDIG

Ta turen innom vår butikk og utstillingslokale i Idrettsvegen 109. Vi har
åpent mandag-fredag. 08.00 - 15.00
Tlf: 55 20 25 47 - E-post: post@johnsenglass.no
www.johnsenglass.no

SE VÅR BUTIKKUTSTILLING HOS
Johnsen Glass
Idrettsvegen 109, 5353 Straume
tlf: 55 20 25 47
e-post: post@johnsenglass.no

FABRIKK/HOVEDLAGER
Johnsen Glass
Idrettsvegen 109, 5353 Straume
e-post: post@johnsenglass.no

BESØK OGSÅ VÅR NETTBUTIKK:
WWW.JOHNSENGLASS.NO

