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hovland 
– stolte dører og vinduer
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Stolte dører skiller ikke 
mellom hverdag og fest. 
Hilser velkommen med  
vennlige håndtrykk. Står  
oppreist selv når stormen 
truer. Stolte vinduer viker  
aldri med blikket. Slipper  
solen inn og lar regnet 
gråte fra seg på utsiden.
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Hovland skaper dører og vinduer med egenart.  
Vi produserer med stolthet – og overfører denne til 
hvert enkelt produkt. Som en familiebedrift med lang 
erfaring vet vi hva som skal til. Kvalitetsmaterialer 
kombinert med godt håndverk og engasjement sørger 
for solide resultat hver eneste gang. 

Bedriften utvider og i 1971 flyttes virksom-
heten til lokaler på Rauhedlå ved Eigersund 
havn. Disse blir imidlertid raskt for små for 
den ekspanderende bedriften, som i stedet 
kjøper naboeiendommen Eie fabrikker. Med 
større lokaler kan Hovland møte den økende 
etterspørselen, og bemanningen vokser  
etter hvert til 30 personer. 

Kontakt med et nyetablert britisk salgs-
firma i 1979 blir opptakten til et produktivt 

samarbeid, der Hovland for alvor gjør sitt 
inntog på det skotske markedet. 

Omorganisering og et redusert produkt-
spekter har bidratt til at Hovland i dag  
regnes som en av landets ledende 
leverandører av kvalitets- og spesial-
produkt i sin sjanger. Siden 1998 har  
virksomheten holdt hus på Hellvik, der  
15 ansatte ledes av Olaf Hovland. 

Kvalitet i mer 
enn 60 år
Året er 1947. Etter 20 år med produksjon av dører og vinduer 
hos Aase Trelast, slår Olaf Hovland og Olav Egeland seg  
sammen og starter egen virksomhet: Hovland Trevare. 
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Hovland leverer hoveddører, balkongdører, 
foldedører, bakdører, buevinduer, skrå- 
vinduer og skyveluker – alle av høy kvalitet 
og med stor grad av variasjon når det  
kommer til farge og fasong. 

I tillegg til et rikt standardutvalg har vi 
bred kompetanse på spesialtegning av 
produkter. Dette gir spennende muligheter 
for deg som ønsker å sette et spesielt 

preg på bolig- eller næringsbygg, enten det 
dreier seg om rehabilitering eller nybygg. 
Produksjonen av spesialtegnede produkter 
består i stor grad av håndarbeid, slik at vi 
kan garantere kvalitet ned til minste detalj. 

Ønsker du noe helt spesielt? Gi oss gjerne 
en utfordring! Hos oss sier vi: Kan du tegne 
det, kan vi produsere det.

Hva skal til for å sette det ønskede preget på din bolig eller  
næringsbygg? Dør med buet topp – eller overlys? Fyllinger eller 
fiskebensmønster? Et sekskantet skråvindu, eller kanskje et  
ellipseformet buevindu? 

Særpreg med 
SkredderSøm

GARANTI: 

VED bRuk AV
3-puNkTs lukkING pÅ
ENkEl INNADslÅENDE 
DøR, GARANTERER VI
DEN TETT! 
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Eksempler på dører laget på bestilling

Alle dører fra Hovland  er solide ramtredører  
– behandlet for å tåle røffe, norske værforhold.

Ramtredørene er laminert av furu, 
med stort innhold av kjerneved som er 
nedtørket til 12-14 % fuktighet.  All 
furu blir impregnert, og malte dører får 
to strøk med grunning og et toppstrøk 
med maling.

Dørene kan leveres med galvaniserte, 
gullakkerte, hvite og syrefaste heng-
sler, med de fleste låstyper, mange 
ulike typer glass, og i tresortene eik og 
furu. Malte dører kan leveres i de fleste 
NCS- og RAL-farger.

Utadslående dører leveres med sikker-
hetslås Assa 410 og sikkerhetssylinder 
Trioving 5596SEC. Innadslående dører 
leveres med 3-punkts sikkerhetslås Fix 
2026 og sikkerhetssylinder Trioving 
5596SEC.

På de kommende sidene ser du et  
utvalg standard- og spesialdører.

dører laget for 
norSke forhold
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Eksempler på dører laget på bestilling Eksempler på dører laget på bestilling

Hoveddører Hoveddører
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Eksempler på dører laget på bestilling Eksempler på dører laget på bestilling

Hoveddører Hoveddører
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Eksempler på dører laget på bestilling Eksempler på detaljer laget på bestilling

Balkongdører/foldedører Detaljer

2-delt brystningslist 
med pyntekule

Buet  glass, pynteslaglister og klosser

Pyntevannstokk med sparkeplate i messing

2-fløyet  dør med 
brystningslist og dekor

Brystningslist 
og esp 2026

Pynteglasslist, blyinnfattet glass 
og hengsel med knopp

Dørkikkert
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Hovland leverer både faste og lukkevinduer i mange 
former og fasonger, og med ulike funksjoner.

Vinduer setter stort preg på en bolig. 
Det som opprinnelig var små glugger 
for ventilasjon og regulering av trekk, 
benyttes i dag til å skape den stilen man 
ønsker. 

Utseende skal imidlertid ikke gå på 
bekostning av kvalitet. Våre buevinduer
lamineres av kjerneved som er ned-
tørket til 12-14% fuktighet. De blir 
impregnert, grunnet og malt, i tillegg 
til at alle tappforbindelser blir påført 
forsegler. 

Både faste vinduer og lukkevinduer kan 
leveres i eik, eller furu malt i de fleste 

NCS- og RAL-farger. Lukkevinduene 
kan leveres med messing, galvaniserte, 
syrefaste eller hvite hengsler,  
espagnolettlås med messing, aluminum 
eller hvit vrider, og i de fleste typer 
glass.

Vi har også mange typer skråvindu;  
2-, 3- og 7-fags, 3-, 6- og 8-kantet, 
korsvindu og med ulike rammer. 

På de kommende sidene ser du et  
utvalg vinduer vi leverer.

Vakre VIndUer 
aV topp kValItet

Vinduer

Eksempler på vinduer laget på bestilling
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Eksempler på vinduer laget på bestilling

Vinduer

Eksempler på vinduer laget på bestilling

Vinduer
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Eksempler på vinduer laget på bestilling

Vinduer

Eksempler på vinduer laget på bestilling

Vinduer
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Eksempler på vinduer laget på bestilling

Vinduer

Eksempler på vinduer laget på bestilling

Vinduer
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stolte dører og vinduer

www.hovlandtrevare.no
Jærveien 1250 | 4375 Hellvik | Tlf 90 40 01 50
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