ENTREPRENØREN AS

LEDENDE AKTØR PÅ VINDUER OG DØRER

Vi er der du trenger oss!
Vindu Entreprenøren AS er en av de største og ledende
aktørene i Oslo og Østlandet på levering og montering
av vinduer og dører til borettslag, sameier og næringsbygg. I 2020 feirer vi 20-årsjubileum.
Vår kompetanse – Din trygghet
Høy kvalitet og punktlighet er vårt varemerke. Våre
dyktige montører har fokus på nøyaktighet og stiller
høye krav til materialet de bruker. Vi har spesialkompetanse innenfor utskiftning av vinduer og dører
– og vi leverer alltid til tiden vi ble enige om.

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.
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Kvalitet og gode rutiner
Vi har sentralgodkjenning tiltaksklasse 1, og er en
Mesterbedrift. Det betyr at vi har et kvalitetssikringssystem som stiller høye krav til oss som entreprenører.
Dette gir deg som kunde en trygghet på at arbeidet
vi utfører blir gjort i henhold til gjeldende lover og
regelverk.
Vi benytter oss utelukkende av leverandører som holder
høyeste standard av Norsk dør- og vinduskontroll.

FØRSTE
KONTAKT

BEFARING

TILBUD

Du henvender deg til
oss, og vi avtaler tid for
befaring.

Vi kommer på befaring,
før vi kommer med våre
anbefalinger.

Dere får et konkret tilbud
fra oss innen 14 dager.

OPPKLARENDE
MØTE

Gjennomgang av
prosjektet. Vi sørger for
at alt er korrekt for
kontraktsinngåelse.

KONTRAKTSINNGÅELSE

Vi møtes og
signerer kontrakt.

SLUTTFAKTURA

Etter befaring sender
vi dere sluttfaktura, i
henhold til kontrakten.

Slik går vi
frem på ditt
prosjekt
– dette trenger
du å vite

VARSEL OM
MÅLING

Vi avtaler tidspunkt for
kontrollmåling med
beboerne.

FERDIGSTILLELSE

KONTROLLMÅLING

Vi gjennomfører en
befaring når prosjektet er
ferdigstilt, og overleverer
FDV-dokumentasjon.

Våre prosjektledere
utfører effektiv måling av
alle vinder og dører som
skal byttes.

UTSKIFTING

HSM/KS

Alle enheter ankommer
byggeplassen, og arbeidet starter.

Vi har systematisk HMS
og kvalitetssikringsarbeid i alle våre
prosjekter

INFORMASJON
OG FREMDRIFTSPLAN

PRODUSKJON
AV ENHETER

Blir levert til beboerne
senest to uker for
oppstart.

Bestilling sendes til
produksjon, ca. 8 ukers
produksjonstid hos
leverandør for din unike
enhet (vindu/dør).

Se egen informasjon om utskifting av vinder på neste side.

Informasjon
leveres ut
2-3 uker før
oppstart
Vi rydder
oss ut

KS gjennomgang (kvalitetssikring)

Innvendig og
utvendig
belistning

Varsel på
døren 2 dager
før vi kommer
til deg

Utskifting
av vinduer og dører
– steg for steg
Som kunde av Vindu Entreprenøren vil vi at
du skal være trygg på at vi utfører arbeidet
etter avtalt tid og med god veiledning på hva
du som kunde kan gjøre i forhold til utskiftingen av dine vinduer og dører.

Fuging og
tetting

Nye enheter
bæres inn
Montering

Riving av
enheter

Fjerning av
avfall

Vi stiller høye krav til oss selv,
og sluttproduktet vårt!
Her ser du bilder fra noen av våre prosjekter.
Vi er fleksible, effektive og punktlige– og ikke
minst, vi er fornøyde med å jobbe på akkurat
ditt prosjekt.
Når vi er ute på arbeidsplassen har vi et høyt
fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi har en
høy sorteringsgrad og ønsker å bidra til at vi
legger igjen så lite klimaavtrykk som mulig.

Takk til våre
samarbeidspartnere!

Helsfyr & Holbergsplass
Fredrikstad

Vi leverer spesialdører men også laminatdører i stort omfang

Vi produserer ytterdører, vinduer med og uten bue,
antikvariske vinduer/dører i materialer som furu, eik og accoya.

Jærveien 1250, 4375 Hellvik • Tlf. 904 00 150
E-post: firmapost@hovlandtrevare.no
www.hovlandtrevare.no

◆vakker◆
◆varig◆
◆verdifull◆

jomna.no

Velkommen til vår Proffbutikk!
Festemidler I Verktøy I Forbuksmateriell I Arbeidsklær

Stålfjæra 17, 0975 Oslo • Tlf. 66 90 62 20 • Mandag–Fredag: 07.00–16.00

• Komprimatorbil
• Sug- og spyletjenester
• Container
• Storsekk
Har du lite avfall eller ikke
plass til container? Spar tid, plass
og penger ved å bruke storsekk.

23 24 50 00

www.lovastransport.no

Haraldrudveien 40, 0614 Oslo
PB 229 Alnabru, 0614 Oslo

ROVENT AS er prosjektleverandør av
listverk og utforinger.
Varene leveres ferdig kappet og pakket i sett – klart til montering!
Vi har et bredt utvalg av ferdigbehandlet listverk og
utforinger i furu og MDF på lager.
Kontakt oss for et godt tilbud!

Rovent AS, Bjertnesvegen 30, 2166 Oppaker
tlf 63 90 71 88 - post@rovent.no

Sikkerhet for alt du vil beskytte
CERTEGO beskriver, planlegger, installerer og håndterer
sikkerhetsløsninger i praktisk talt alle markedssegmenter.
Vårt varemerkeløfte ”Sikkerhet for alt du vil beskytte sikrer
en god kundeopplevelse og medarbeidertilfredshet.
Da vi finnes i Norge, Danmark, Finland og Sverige har vi et
unikt nærvær som leverandør av sikkerhetsløsninger. Med
oss som samarbeidspartner får du profesjonelle råd og
anbefalinger, slik at du har et godt grunnlag til å vurdere
hvilken sikkerhetsløsning som er den optimale for deg.

certego.no – Tlf. 09145 – post@certego.no

ENTREPRENØREN AS
Tvetenveien 11, 0661 OSLO
Tlf.: 23 30 0 500
www.nyttvindu.no

Det trygge valget av vinduer for
borettslag, sameier og næringsbygg
www.nordan.no

Bedre totaløkonomi
• Konstruert for 60 års levetid
• Laget av materialer som tåler fukt
• Vedlikeholdsfritt – ingen råteskader
• Laveste livsløpskostnad
Energi- og lydegenskaper i toppklasse!
www.magnorvinduet.no
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Krevende byggherrer velger MagnorVinduet

