


TOPPSVING 

GLASS 

• Som standard brukes 2 -lags energiglass med

argongass og 15 mm luft mellom glassene,

med u-verdi på 1,0

• 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.

5 års garanti: 
Forventet levetid O år: 

Gjelder tre produkter. 

Utvidet garnantitid 20 år: 
Forventet levetid 60 år: 

Gjelder aluminiumsbekledde 

tre produkter 

FURU 

TOPPSVING 
Toppsvingvinduet er modernisert 
og isolert etter moderne metoder 

Vinduene kan leveres valgfritt med sprosser etter 

ønsket inndeling, og med ulike typer glass etter behov. 

PRODUKTFAKTA 

• Karmer: 92/117 mm laminert fingerskjøt furu

• Laminert fingerskjøt furu blir vacumimpregnert før 

overflatebehandling

• Q-lon leppepakning mellom karm og ramme. 

Gummilist som glasspakning.

• Ventil: Vindu med ventil leveres med

40 cm luftebeslag. Valgfri hvit eller grå

• Bunnglasslist i hvit brennlakkert aluminium

• Beslag: IPA systembeslag

• Standard farge er NCS S 0502 Y hvit med glans 30. 

Produktene kan leveres i alle NCS-farger på bestilling.

• Produktene kan leveres med aluminiumsbekledning. 

Standard brennlakkert hvit.

SØRBØ 
INDUSTRI BESLAG 
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HAGESTUE-ELEMENTER 

gjør det mulig å kombinere mange forskjellige løsninger. 

Alle elementene kan leveres med skråvindu i topp. 

Ved å kombinere med terrassedører og skyvedører, får du en 

komplett løsning uten tak. 

Elementene er lagerført i utvalgte standardmål. 

Kan bestilles på mål etter ønske og designmulighetene 

er uendelige. 

5 års garanti: 

Forventet levetid 40 år: 

Gjelder treprodukter 

Gjelder treprodukter 

Utvidet garnantitid 20 år: Gjelder aluminiums

bekledde treprodukter 

Forventet levetid 60 år: Gjelder aluminiums
bekledde treprodukter 

HAGESTUE 

ELEMENTER 
Våre hagestue-elementer er 
modernisert og isolert 

Elementene kan leveres valgfritt med sprosser etter 

ønsket inndeling, og med ulike typer glass etter behov. 

PRODUKTFAKTA 

• Karmer: 92 mm laminert fingerskjøt furu

• Laminert fingerskjøt furu blir vacumimpregnert før 

overflatebehandling

• Q-lon leppepakning mellom karm og ramme å 

åpningsrammer. Gummilist som glasspakning.

• Ventil: Vindu med ventil leveres med

40 cm luftebeslag. Valgfri hvit eller grå

• Bunnglasslist i hvit brennlakkert aluminium

• Beslag: IPA systembeslag

• Standard farge er NCS S 0502 Y hvit med glans 30. 

Produktene kan leveres i alle NCS-farger på bestilling.

• Produktene kan leveres med aluminiumsbekledning. 

Standard brennlakkert hvit.

HJØRNESTOLPER 

90 ° 

Vi tilbyr hjørnestolper i 3 vinkler. 

Det letter monteringen og gir mulighet 

for å avrunde vinterhagen akkurat som man ønsker. Stol

pene er laget av limtre og leveres umalt. 

GLASS 

• Som standard brukes 2 -lags energiglass med

argongass og 15 mm luft mellom glassene,

med u-verdi på 1,0

• 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.



TOPPHENGSLET 

GLASS 

• Som standard brukes 2 -lags energiglass med

argongass og 15 mm luft mellom glassene,

med u-verdi på 1,0

• 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.

5 års garanti: 
Gjelder treprodukter. 

Utvidet garnantitid 20 år: 
Gjelder aluminiums

bekledde tre produkter 

Forventet levetid 40 år: 
Gjelder tre produkter. 

Forventet levetid 60 år: 
Gjelder aluminiums
bekledde tre produkter 

FURU 

TOPPHENGSLET 
Vinduet er modernisert og 

isolert etter moderne metoder 

Vinduene kan leveres valgfritt med sprosser etter 

ønsket inndeling, og med ulike typer glass etter behov. 

PRODUKTFAKTA 

• Karmer: 92 mm laminert fingerskjøt furu

• Laminert fingerskjøt furu blir vacumimpregnert før 

overflatebehandling

• Q-lon leppepakning mellom karm og ramme. 
Gummilist som glasspakning.

•  Ventil: Vindu med ventil leveres med
40 cm luftebeslag. Valgfri hvit eller grå

• Bunnglasslist i hvit brennlakkert aluminium

• Beslag: IPA systembeslag

• Standard farge er NCS S 0502 Y hvit med glans 30. 
Produktene kan leveres i alle NCS-farger på bestilling.

• Produktene kan leveres med aluminiumsbekledning. 
Standard brennlakkert hvit.

SØRBØ 
IN DU STRI BESLAG 
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HERREGÅRDSVINDUET 

GLASS 
• Som standard brukes 2 -lags energiglass med

argongass og 15 mm luft mellom glassene,

med u-verdi på 1,0

• 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.

HERREGÅRDSVINDU 

Leveres i utallige utførelser, fra 1-rams til 10-rams. 

Rammene kan leveres sidehengslet, topphengslet, 

sidesving, toppsving og fast. Fler-rams vindu kan også 

leveres med rømningspost. 

MATERIALVALG 

Tre er det naturlige valget ved produksjon av Herregårdvin

duet. Det benyttes kun laminert fingerskjøt furu som blir 

vakumimpregnert i eget anlegg. Til impregnering benyttes 

det miljøvennlig impregneringsvæske av høy kvalitet. 

Dette fører til at holdbarheten forsterkes og levetiden på 

det ferdige produktet blir lengre. Vinduene leveres i stan

dard hvit NCS S 0502-Y utførelse, andre farger mot tillegg. 

5 års garanti: 
Forventet levetid 40 år: 

Gjelder tre produkter. 

Utvidet garnantitid 20 år: 
Forventet levetid 60 år: 

Gjelder aluminiumsbekledde 

tre produkter 

FURU 

HERREGÅRDSVINDU 
Er modernisert og 

isolert etter moderne metoder 

Vinduene kan leveres valgfritt med løse, gjennomgående eller 

pålimte duplex sprosser etter ønsket inndeling, og med ulike 

typer glass etter behov. 

PRODUKTFAKTA 

• Karmer: 92 mm laminert fingerskjøt furu

• Laminert fingerskjøt furu blir vacumimpregnert før 

overflatebehandling

• Q-lon leppepakning mellom karm og ramme. 

Gummilist som glasspakning.

• Ventil: Vindu med ventil leveres med

40 cm luftebeslag. Valgfri hvit eller grå

• Bunnglasslist i hvit brennlakkert aluminium

• Beslag: IPA systembeslag

• Standard farge er NCS S 0502 Y hvit med glans 30. 

Produktene kan leveres i alle NCS-farger på bestilling.

• Produktene kan leveres med aluminiumsbekledning.







Løse Alu Sprosser 

ULIKE 

SPROSSER 

Vi tilpasser ditt produkt etter 

ditt ønske 

Sprosser leveres i 3 utførelser: 

ULIKE TYPER SPROSSER 

• Løse avtagbare sprosser. Kun utv.

• Gjennomgående sprosser. Kraftig sprosse innv. - utv.

• Duplex sprosse. Pålimt innv. - utv. + duplex inne i glasset

De ulike profilene sprossene passer like 

godt til nybygg som til rehabilitering. 

Gjennomgående Duplex 

H ERREGÅRDSVI N DU ET 

Innvendig alu 

UTEN PÅLIGGENDE 

For løs montering utenpå vinduet, 

slik at det er lett å komme til med 

vasking og vedlikehold. Dette er 

det rimeligste alternativet. Leveres 

i to bredder 25mm og 45mm, eller 

en kombinasjon av disse. De lages 

i vedlikeholdsfri hvit aluminium. 

Innvendig 

GJENNOMGÅENDE 

Deler glassruten i flere deler, og 

kan ved siden av gi vinduet et 

spesielt utseende, være med på 

å øke styrken på hele konstruks

jonen. Disse leveres i standard 

bredde 56mm, men kan produs

eres i andre mål etter kundens 

ønske. 

Innvendig 

DUPLEX 

Pålimte 25mm sprosser brukes 

dersom det ønskes en 

tynnere sprosse med utseende 

som kittsprosse eller gjennom

gående. Disse lages av samme 

materiale som løse sprosser, men 

limes på begge sider av glasset. 

Inni glasset ligges det en 

aluminium list, slik at sprosser ser 

ut som gjennomgående. 



ALUMINIUM 

FREMTIDENS VINDU 

Vi leverer furu/aluminium og 

furu/kompositt/aluminium vindu 

Aluminiumsbekledning brukes utvendig på vinduer eller 
dører i tre. Aluminiumen er festet med klips som gir 
skikkelig lufting mellom trevinduet og aluminiumsbeslaget. 
Slik blir treets gode egenskaper ivaretatt, samtidig som 
utsiden er godt beskyttet mot vær og vind. Dette gjør 
produktet tilnærmet vedlikeholdsfritt. Frem til nå er dette 
mest brukt på offentlige bygg, men flere og flere private 
ser også etter produkter som forminsker fremtidig vedlike
hold. Innvendig har vinduene samme utseende i treverk 
som tidligere. 

Passer like godt til rehabilitering som nybygg. 

GLASS 

• Som standard brukes 2 lags energiglass med argon
gass og 15 mm luft mellom glassene, med en u-verdi på 1,0

• 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.

Utvidet garantitid 20 år: 
Gjelder aluminiums

bekledde tre produkter 

Vedlikeholdsfri 

\ 

Forventet levetid 60 år: 
Gjelder aluminiums
bekledde tre produkter 

Kan leveres i 

valgfri RAL farge 
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Byantikvarens momentliste for gode 

vindus og dør kopier 

• Rammeinndeling (krysspost, T-post, osv.)

• Slagretning og hengsling

• Proporsjoner og dimensjoner: karmer,poster, rammer og 
sprosser

• Plassering i vegglivet

• Innfesting i vegg (innpussing i munn'egg, riktige lister mv.)

• Materialbruk (treverk må ikke byttes ut med aluminium eller 
plast)

• Montering av glass med kittfals (ikke glasslister av tre eller 
aluminium)

• Eventuell overfals mot midtposter og karmer
(falsk overfals mot bunnkarm kan være aktuelt)

• Ingen/liten spalte mellom bunnramme og bunnkarm

• Hengsler og beslag

• Fargesetting (hengsler, beslag og kittfals males som resten av 
produktet)

• Riktige profiler: utvendige karmer, poster, rammer, sprosse og 
gerikter

• Riktig glasstype

HISTORIS K 

ANTIKVARISK VINDU 
Vi kopierer og produserer vinduer 

og dører på spesialbestilling. 

Vi spesialtilpasser vindu etter ønske og behov 

Vår kompetanse og avanserte produksjonsutstyr gir oss 
muligheten til å levere vinduer i utallige varianter og 
profiler. Kundenes eget ønske er vår utfordringer. 
Vi leverer skråvinduer, runde vinduer, buede vinduer og 
kombinasjonsfelt. Kombinasjonsfeltene gir mulighetet 
for spennende løsninger etter kundens eller arkitektens 
ønske. 

NY OG BEDRE MASKIN 

Vår nye CNC Sintesi maskin, gir oss muligheten til å jobbe 
raskere med høy presisjon. Den gir detajerte spor og er mer 
flksibel i forhold til utforming av treverket. Maskinen har 
elektronisk kontrollpanel som gir oss mulighet til å stille inn 
maskinen digitalt på små marginer. 



MATERIALER 

FORBEDRET VINDU 

Glass: U-Verdi 0,48 

Furu kjerne 

Integrert vindpapp 

i karm 

Hvitmalt accoya 

Vi bruker beslag fra Sørbø i våre vinduer 

Dl SØRBØ
INDUSTRI BESLAG 

EKSTREM 

BERGENSVINDUET 
Accoya/Furu/Aluminium 

l 'llmE: 1�rell'r i;, l r 1 det lJl 1E.

Med økende bevissthet i forhold til miljø, blir det nå 
lagt mer vekt på sparing av energi og ulike måter å 
hindre sløsing av energi i både boliger og kommersi
elle bygg. 

Den lave LI-verdien på 0,5 oppnåes gjennom bruk av 
høyverdig 3-lags energiglass. Ekstrem vinduene har 
slepelist i underkant som reduserer inntrengning og 
sirkulasjon av kald luft mellom ramme og karm. 

GLASS 

• Som standard brukes 3-lags energiglass med argon
gass og 15 mm luft mellom glassene, med en u-verdi på 0,5

•Andre typer funksjonsglass på forespørsel.

ij 

\ 
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TERRASSEDØR 

GLASS 

• Som standard brukes 2 lags energiglass med 

argongass og 18 mm luft mellom glassene, 
med en u-verdi på 1,0

• 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.

FURU 

TERRASSEDØR 
Vår terrassedør er modernisert og 
isolert etter moderne metoder 

Dørene kan leveres valgfritt med sprosser etter 

ønsket inndeling, og med ulike typer glass etter behov. 

PRODUKTFAKTA 

• Karmer: laminert fingerskjøt furu

• Laminert fingerskjøt furu blir vacumimpregnert før 

overflatebehandling

• Q-lon leppepakning mellom karm og ramme. 

Gummilist som glasspakning.

•Felt: 1 åpningsfelt

• Bunnglasslist i hvit brennlakkert aluminium

• Beslag: IPA systembeslag

•Standardfarge er NCS S 0502 Y hvit med glans 30. 

Produktene kan leveres i alle NCS-farger på bestilling.

• Kan leveres med flere fast felt i tillegg

' . 

5 års garanti: Forventet levetid 40 år: 
Gjelder treprodukter. Gjelder tre produkter. 

•Med trinnløs brems

i åpningsfelt

• 3-punkts espangolett.

• Kan leveres med

innv. og utv. syllinder.

• Valgfri brystning eller

helt glass.
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2-FLØYD TERRASSEDØR

GLASS 

• Som standard brukes 2 lags energiglass 

med argongass og 18 mm luft mellom 

glassene, med en u-verdi på 1,0
• 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.

Eksempel mål utv. karm bxh: 

99x199/209 

100x199/209 

109x199/209 

119x199/209 

129x199/209 

139x199/209 

149x199/209 

159x199/209 

169x199/209 

Modulfelt 

Kombiner gjerne våre dører med ulike 

hagestueelementer eller sidefelt. Vi kan her 

tilpasse etter ønske og behov. Kommer i 

standard mål 99x209 men kan tilpasses på 

spesialmål og ulik inndeling. Se eksempel 

på inndelinger over. 

-

NB! Ved bruk av helt glass 
anbefaler vi sikkerhetsglass. 

FURU 

TERRASSEDØR 
Vår terrassedør er modernisert og 
isolert etter moderne metoder 

Dørene kan leveres valgfritt med sprosser etter 
ønsket inndeling, og med ulike typer glass etter behov. 

PRODUKTFAKTA 

• Karmer: laminert fingerskjøt furu

• Laminert fingerskjøt furu blir vacumimpregnert før 

overflatebehandling

• Q-lon leppepakning mellom karm og ramme. 
Gummilist som glasspakning.

• Felt: 2 åpningsfelt

• Bunnglasslist i hvit brennlakkert aluminium

• Beslag: IPA systembeslag

• Standard farge er NCS S 0502 Y hvit med glans 30. 

Produktene kan leveres i alle NCS-farger på bestilling.

• Kan leveres med flere fast felt i tillegg

• Fordel: Hele feltet kan åpnes opp

179x199/209 

189x199/209 

199x199/209 

Evt. ukurant 

høyde 

5 års garanti: Forventet levetid 40 år: 
Gjelder treprodukter. Gjelder tre produkter. 

•Med trinnløs brems
i åpningsfelt

• 3-punkts espangolett

• Kan leveres med

innv. - utv. syl linder.

• Valgfri brystning eller

helt glass.



Besøk vår nye nettside 

Vi har nå lansert ny 
og forbedret nettside 
med nettbutikk 

www.johnsenglass.no 

H er kan du blandt annet finne mer informasjon 
om de ulike produktene og alternativer. 
Vi har også bilder av fra ulike proskjekter og 
løsninger vi har utført. 

S LI K  HANDLER DU HOS OSS 
Gå inn på www.johnsenglass.no 
Velg nettbutikk i hovedmenyen i topp 
Velg kategori vindu eller dør 
Du kan så bestemme størrelse, glass 
og evt. sprosser 

For å bestille må du bekrefte kontaktinfo 
slik at vi kan registerere deg som kunde 
i vårt system 

Følg med på facebook 

for forskjellige ukestilbud! 

SE VÅR 
BUTI KKUTSTILLI NG 
Avdeling Sotra 

Idrettsvegen 109, 5353 Straume 

Mandag-Fredag 08.00-15.00 - Onsdag 08.00-17.00

Tlf: 55 20 25 47 

epost: post@johnsenglass.no 

Besøk gjerne vår avdeling på Sotra 

Her er det åpent for henting av bestilte varer, cash and carry. 

KONTA KTPERS ONER: 

Rune Johnsen 

Avdeling: Sotra 

Tlf: 479 36 127 

Thor Henning Johnsen 

Avdeling: Sotra 

Tlf: 920 91 810 

Elisabeth Evensen 

Avdeling: Sotra 

Tlf: 479 36 127 

Kvalitetsvindu- og dører til uslåelige priser 

Eva Christine Larsen 

Avdeling: Sotra 

Tlf: 479 36 126 




