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Vinduspesialisten as 
Din leverandør av vinduer og dører 

Vi lagerfører ca 4 000 

vinduer og ca 4 000 dører i 

Bergen 
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Hvem er vi?  

Vinduspesialisten er et firma som importerer og lagerfører PVC vinduer og dører av ulike 

kvaliteter.  

-Har du produkter som avviker fra standard mål er det ikke et problem, vi bestiller uten store 

pristillegg. 

Vi lagerfører et stort utvalg av vinduer, takvinduer, branndører og eksklusive innerdører i 

varmefoliert MDF -både med og uten glass. Vi lagerfører og bestiller isolerte stål ytterdører med 

høyt fokus på sikkerhet. 

Er du mot alle odds plaget av solen leverer vi også skreddersydd solskjerming til både utvendig 

og innvendig bruk. 

Vi kan i tillegg også levere garasjeporter. 

 

Åpningsvinduer 
Vi leverer flest åpningsvinduer. 

De er rimelige og funksjonelle. 

De åpnes innover enten mot høyre 

eller venstre og har en luftefunksjon 

der de vippes inn i toppen. 

 

I tillegg er de godkjent som 

rømningsvei så lenge kravet er oppfylt. 

Bredde + høyde skal minst være 150 

cm i åpen stilling til sammen. Bredden 

skal være minst 50cm, og høyden minst 

60cm. 

 

De kan også bestilles som flerdelt 

vindu, med flere rammer og sprosser. 

 

Vinduene kan også leveres med lås i 

håndtaket. Det er ganske hendig for å 

sikre at ikke tenåringen i huset stikker 

av … 
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Nordiske vinduer 

Vi leverer også skreddersydde 

"nordiske vinduer" utfør med 

gammeldags bonderomantikk.  

Se de lekre detaljene. 

Mange tenker automatisk "plast" 

når vi snakker om PVC vinduer, på 

dette vinduet må du egentlig "ta på 

og føle" for å oppdage at det er 

laget i PVC. 

-Det er vakkert! 

 

 

 

 

 

 

 

Toppsving 
Eller husmorvinduet som det er 

mest kjent som, er også 

høyaktuelle vinduer. 

Vinduene har profiler levert fra 

tyske Schüco, som er kjent for høy 

kvalitet og holdbarhet. 

Åpnes utover og kan snues for å 

bedre vaskemuligheten og har en 

integrert barnesikring. 
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Terrassedører 

De lagerførte terrassedørene våre 

er enten enkle dører med glass helt 

ned eller brystning på 35 eller 90 

cm høyde. 

Standard terrassedør hos oss åpnes 

innover, en stor fordel med det er 

at du kan ha døren i lufteposisjon 

uten at døren er åpen. Hengslene 

er heller ikke utsatt for vindskader 

når den åpnes innover. 

Dobbel terrassedør er en unik 

mulighet for å oppnå en bred 

passasje ut til uteplassen din, noe 

som gjør det lettere å bære ut 

møbler og servise. 

Hoveddøren i en dobbel 

terrassedør har den samme lufte 

funksjonen som en vanlig standard 

terrassedør. 

Lagerføres i 150, 160 og 180 

bredde. 

Dersom du ikke har mulighet for å 

åpne døren innover kan vi også 

levere døren med åpning utover. 

Da kan vi også levere dører med 

forsterket hengsling, lav terskel og 

brems i håndtak. Men med brems 

kan døren kun åpnes 82 grader. 

 

 

Skyvedører 
Skyvedørene våre har litt av de 

samme kvalitetene som 

terrassedørene våre, de åpnes 

innover og har vippe funksjonen 

for lufting. 

Lagerføres i 180, 200 og 240 

bredde 

Vi leverer også skyvedører med 

hev/senk funksjon på døren. 
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Foldedører 
Med foldedører har du en unik 

mulighet til å enten utvide stuen 

din eller åpne opp vinterhagen. 

Den kan også brukes for å bygge 

inn uteområdet ditt, da du kan 

sitte varmt og tørt på dager med 

stygt vær, men samtidig kan du 

åpne hele "veggen" og enten 

flytte møblene ut eller for å 

slippe inn sommer, sol og lukten 

av frihet. 

PVC foldedører kan leveres opp til 

450cm bredde 

 

 

 

 

Solskjerming 

Som oftest går det greit, men det 

hender iblant at solen blir til 

sjenanse. Da er det greit å vite at 

vi kan skaffe skreddersydde 

gardiner til vinduene og dørene 

vi selger.  

Vi skaffer både plisse og 

rullegardin i diverse farger og 

lystettheter. 

Men vi har også mulighet til å 

skaffe mer avanser system med 

motor og aluminium lameller. 
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Takvinduer 
Slipp lyset inn i boligen med å 

installere et takvindu og som 

bonus får du kanskje mulighet til 

å lufte bedre. 

Du får også en unik mulighet til 

å stå inne i varmen og se på 

stjernehimmelen på skyfrie 

kvelder. 

Et topphengslet vindu kan også 

brukes som rømningsvei. 

Vi lagerfører både midthengslet 

og topphengslet takvinduer. 

Vi lagerfører 3-400 takvinduer i 

20 ulike størrelser. 

 

Brann/lyd dør 
Branndøren sin hovedoppgave 

er å bremse en eventuell brann i 

å spre seg til andre enheter.  

Der det blir stilt krav til å 

installere en branndør er f.eks. 

boligkompleks eller der boligen 

integreres med et verksted eller 

garasje. 

Kravet og klassifiseringen er 

oftest EI30, dette betyr at 

dørens skal være 

motstandsdyktig mot brann i 

minimum 30 minutter. Våre har 

i tillegg lyddemping på 35DB. 

Vi har også ytterdør med Ei30. 

Bildet til høyre viser en 

branndør på utsiden og innsiden 

etter en brann. 

Bildene er hentet fra 

Brannvesenet Midt IKS 
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Ytterdører 
Ytterdøren er selve innbydelsen 

til boligen. Det er første og siste 

stoppested for dine gjester. 

Her har vi mye å velge i av 

størrelser, profiler, med glass, 

uten glass, farger, håndtak, 

åpningsside felt, fast sidefelt og 

mye, mye mer! 

Dørene er isolerte stål dører 

med høyt fokus på sikkerhet. 

Vi lagerfører de mest populære 

dørene i 90 og 100 bredde. 

 

 

 

 

 

Innerdører 
Når vi har kommet innenfor 

ytterdøren er innerdørene det 

neste vi møter. 

Våre innerdører er av høy 

kvalitet laget av varmefoliert 

MDF. 

Bildene viser dører med glass.  

Vi lagerfører både med glass og 

tett dør i 70, 80 og 90 bredde i 

fargene hvit, eik og valnøtt. 
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Om Vinduspesialisten as. 
 

Ideen. 

Ideen bak Vinduspesialisten er enkel. Vi ser det som vår første prioritet å gjøre alt så lett som mulig og vi streber etter å 
effektivisere alle våre forretningsledd. Derfor leverer vi markedets beste kvalitet, billigere enn alle andre leverandører. 
Vinduspesialisten er eid av firmaet Profix AS som er et firma som renoverer boliger til eget bruk og salg. Profix ble stiftet i 
2003 og har eksistert i over 15 år. Profix startet å importere PVC vinduer til eget bruk i 2006 og var veldig bevisst på at 
kvaliteten måtte være på høgt nivå for å unngå klager og reklamasjoner på produktene.  
Du som kunde skal være trygg på at vi står inne for kvaliteten og at vi har solide kunnskaper og erfaring om våre produkter. 
Dette gjelder også i om du trenger råd og hjelp med montering eller om det oppstår problemer med produktene i ettertid. 
 
Etter hvert ble det også til at profix importerte for salg via kanaler som finn.no og lignende. Etter noen år ble det nødvendig å 
opprette et eget firma for å kunne håndtere etterspørselen. Vinduspesialisten AS as ble derfor startet i 2012. 
At vi har truffet riktig med vår visjon og vår tilstedeværelse er bekreftet med Gaselle priser to år på rad. Beste plassering hittil 
er 4. plass i Hordaland 2016. 
 

Skreddersydd – til normale priser. 
Skreddersydd har i mange år betydd at du som kunde må grave ekstra dypt i lommeboken. 
Vi har valgt å endre på det og produserer derfor alle vinduer og dører etter dine mål, uten ekstra påslag.  
Det betyr at du får akkurat den løsningen som passer til dine behov og at du ikke behøver å gjøre mange og dyre 
tilpasninger. 
Du tar mål og vi leverer det du trenger. 
 

Med god planlegging sparer du penger. 
Vi har et stort lager med de fleste størrelser av vinduer, takvinduer, branndører og eksklusive innerdører i varmefoliert MDF -
både med og uten glass. Vi lagerfører også isolerte stål ytterdører med høyt fokus på sikkerhet, kvalitet og eksklusivitet. 
Normalt lagerfører vi ca. 4000 vinduer og ca. 4000 dører fordelt på forskjellige typer, størrelser og utførelser.  
Vi legger stor vekt på planlegging og effektiv produksjon og innkjøp. Større innkjøp gir lavere priser, noe som betyr at du 

som kunde får lavere pris og tilgjengelige produkter.  

Bestillingsvarer har leveringstid på 5-6 uker. 

Vi får levering direkte fra fabrikkene i Europa flere ganger i måneden. For å minimere transportkostnadene får vi både lager 
bestillinger og kundeleveringer på samme bil. 
Vi er nok ikke den leverandøren i Norge som lover kortest leveringstid på bestillingsvarer, men vi bestreber oss for å levere 
til lovet tid.  
 

Levering. 
Dersom du ikke henter fra vårt lager i Bergen, kan du få ordren levert hjem eller selv hente på regionale terminaler i hele 
Norge. 
Vi har transportavtale med Norlines, og lokale transportører. 
Alle varer er forsvarlig pakket, som vi dokumenterer for å unngå konflikt i ettertid.  
Det er vår og din sikkerhet for at varene kommer fram uten skader. 
Pris for transport oppgis alltid på forhånd ved bestilling slik at alle kostnader for deg som kunde er kjent før levering. 

 

 

Vågsgaten 12, 5160 Laksevåg.  

Johan  908 59 849  

Harald   950 05 354 

Wenche  902 29 592 

Monika  947 98 323 

post@vinduspesialisten.no  

http://vinduspesialisten.no/ 

facebook.com/vinduspesialisten 

Åpningstider: 

Mandag 9 – 16 

Tirsdag  9 – 16 

Onsdag  9 – 16 

Torsdag 9 – 18 

Fredag  9 – 16 

Lørdag  11 – 14 

Søndag ofte stengt 
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