Fönstertillverkare sedan 1960
Vinäs Fönsterindustri AB är en fönstertillverkare som levererar vackra
träfönster, dörrar och partier till objekt på beställning. Vi har fabrik och
kontor i Vinäs, strax utanför Mora och har idag 20 anställda. Vi på Vinäs
Fönsterindustri AB hittar kreativa och skräddarsydda lösningar för dig
som kund. Med den erfarenheten vet vi vad hög kvalitet innebär.

Genuint hantverk och gedigen erfarenhet
Grunden i vår verksamhet är det genuina hantverket. Hos oss finns ett
kunnande och en sann passion för fönstertillverkning, vilket vi tror och
hoppas märks på våra produkter. Vi är också mycket måna om att ge dig
som kund en så bra service som möjligt.
På Vinäs Fönsterindustri AB har vi gedigen erfarenhet som överförs
från äldre till yngre medarbetare, ett unikt utbyte som leder till att
hantverkstraditionen bevaras och förädlas.
Genom löpande egenkontroller säkerställer vi den höga kvalitet på
våra produkter som våra kunder efterfrågar.

Överst t.v. och nedåt: Åke Lindberg, verkstadschef. Alex Schedvin, inköp. Göran Hedlund, försäljning.
Tarja Aalto Ericson, ekonomi. T. h. Torbjörn Hultqvist, Olov Mattes, Göran Hedlund, Per-Arne Bogg.
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Våra fönster
Måttbeställda träfönster – till just ditt hus
Vinäs Fönsterindustri är den fönstertillverkare som kan leverera mått
beställda fönster till hela ditt hus, från små källarfönster till altandörrar.
Vi tillverkar även halvrunda och runda fönster.
Fönstren är en viktig detalj på huset. De ska släppa in ljus i rummen
och samtidigt stänga ute regn och kalla vindar. Fönstren har dessutom
stor betydelse för byggnadens karaktär. Det är den byggnadsdel som
påverkar mest för att huset ska bli trivsamt inomhus samt ge en känsla
av balans på utsidan. Alla våra fönster tillverkas efter beställning och i
samråd med kund. Våra fönsterpriser har därför inget extra pristillägg
för udda mått.
VINÄS KULTURFÖNSTER – NYA KLASSISKA FÖNSTER

Vinäs kopplade kulturfönster och fönsterdörrar har en design och träprofiler som inspirerats av klassiska fönster – men med moderna värmeekonomiska egenskaper. De passar därför till varsamma renoveringar
av äldre hus där man med nya fönster vill återskapa det ursprungliga
utseendet på huset. Vinäs kulturfönster passar även till nybyggnation,
där äkta spröjs ger husfasadens ögon en känsla av harmoni. Vinäs kulturfönster tillverkas både med 1+1-glas och med 2+1-glas.
ISOLERGLASFÖNSTER
– BEKVÄMT TREGLASFÖNSTER MED KLASSISKT UTSEENDE

Den invändiga mjuka S-profilen återfinns naturligtvis även på vår
modernare variant av fönster och fönsterdörrar. Isolerglasfönster har
trippelglas med tre stycken glas sammanfogade till ett 3-glas-paket som
inte går att dela på, vilket är till fördel vid rengöring då det endast är
två ytor som behöver rengöras. Eventuell spröjs är utanpåliggande och
löstagbar, alternativt integrerad i isolerrutan.
FASTA FÖNSTER

Välisolerade 3-glasfönster för fasader där man vill ha stora glasytor men
inte har behov att kunna öppna fönstren.
VERANDAFÖNSTER & VERANDADÖRRAR

Inglasning av verandor och uterum behöver inte längre göras med stora
opersonliga glasytor. Med Vinäs Verandafönster och Verandadörrar,
som har enkelglas och äkta spröjs, kan uterummet göras till en vindtät
oas i samma anda som övriga delar av huset.

vinäsfönster

Du bestämmer
hur dina fönster ska se ut
Halvmånar, runda, elips, valv och spetsiga
Du kanske har en idé om vilka fönster, vilken kvalitet och vilket utseende
du är på jakt efter. Här använder vi våran erfarenhet och kompetens till
att ta fram de fönster som passar just dina önskemål och ditt hus.
Vi är med hela vägen, från det första samtalet till att dina fönster levereras. Under processen har vi en tydlig och öppen kommunikation med
dig. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.
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Produktion som
andas kvalitet och god miljö
All vår produktion sker under ett och samma tak. Det innebär att du
som kund slipper ha kontakt med underleverantörer. Vi fixar allt, från
idé till färdiga fönster. Att produktionen är samlad på ett ställe ger
också korta beslutsvägar och en väldigt hög flexibilitet.
Vi är väldigt stolta över råvaran som vi arbetar med i vår fabrik. Vi
använder oss av svensk fura med limträämnen, ett riktigt kvalitetsvirke
som ger trädetaljer som håller sig raka och har mindre kvist. Detta virke
ger också mindre spill, vilket vi tycker är bra. Vi månar nämligen om
miljön och använder till exempel inga lösningsmedel i produktionen.
I produktionen kombinerar vi gediget hantverk med moderna
maskiner. Ju bättre maskiner, desto bättre kvalitet och större exakthet på detaljerna.
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