Greenline

Greenline

Et klassisk udformet drejekip
vindue i en moderne højtisoleret udførelse. Velegnet til både
nybyggeri og renovering.
Moderne flerkammersystem med
stabil konstruktion pga. den indbyggede galvaniserede metalforstærkning. De statiske værdier
ligger helt i top og det samme
gælder varme- og støjisolering.

Greenline leveres i et stort udvalg
af farver, i form af farvet folie,
påklæbet fra fabrik.
Den specielle VEKA-konstruktion
og materialekvaliteten garanterer en varig vejrbestandighed og
lang holdbarhed.

Fås med farvede folier i mange farver - både ud- og indvendig

PVC-vinduer,
indadgående dreje/kip

Greenline
Greenline 70

Greenline 116

Greenline fås i 70 og 116 mm. 116 mm er specielt
velegnet til renovering, da bredden typisk passer
med den gamle karm. Begge typer er med 5 kamre og 2 tætningslister, som sikrer høj isoleringsevne.

Funktion

Tætningslister

er som standard grå.

Glas

Standard 2 lags lavenergi U:1,1.
Mulighed for 3-lags lavenergi U: 0,7.
Kan leveres med lydglas.
Standard ornamentglas: Silvit, Kathedral, Monumental 523, Chinchilla, Barok, Gothik og Satinator.

Dræn

Drænhuller dækkes med drænkapper.

Montering

Leveres med 6 mm forborede huller til montageskruer skjult i beslagsnoten.

Vinduer og døre er indadgående dreje-kip.

Vedligehold

Jævnlig vask med voksholdig autoshampo.
Hængsler smøres min 1
gang årligt med syrefri
olie. Ridser kan poleres
op med sandpapir korn
240 og vandslibepapir
korn 1200. Til sidst poleres med flydende skurecreme. Huller udfyldes
med hvid voks, som
varmes op og efterpoleres med flydende
skurecreme.

Beslag

A

B

C

Drejekip-beslag med
bundhængt funktion
for ventilation, sidehængt indadgående
for pudsning, udluftning, nødudgang m.v.
3-vejsjusterbar, 1-grebsfunktion.

Farver

Standard hvid lignende ral 9016 (helt hvid). Kan
leveres med farvede folier i.h.t. farvekort, også
forskellige farver på karm og ramme samt ind/udvendig.

Generelt for plastvinduer

Greenline profilerne gulner ikke. De er fremstillet
af en type PVC der har en lukket smudsafvisende
overflade, der er let at holde ren. De mørner heller
ikke, som man ser med andre pvc-typer. Plastvinduer kan ikke brænde ved egen flamme.
Moderne kunststoffer har en meget lang levetid,
og produceres uden bly og cadmium. Ved nedrivning kan plastvinduer genbruges til produktion af
ny plast.

Sprosser

Glasdelende sprosser er
standard 64 mm brede.
Klæbesprosser (A+B)
fås i 25 og 40 mm.
Ilagte sposser (C)fås i
18, 26 og 45 mm.
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