Mahogni

Mahogni

Vinduer i en flot rødbrun SIPO
mahogni, der med sin varme
mørke glød giver huset et helt
individuelt præg.
Mahogni er en ædel træsort,
som fra naturens side har et meget højt indhold af forskellige olier
og salt, som gør det modstands-

dygtigt overfor råd og svamp.
Mahognien er dyrket i FSC-certificeret skovbrug.
Ved mahogni er anvendt træ
med en densitet på min. 550 kg/
m³ og med 5 års garanti.

Traditionelle vinduer med moderne look i alle mulige udformninger

traditionelle trævinduer med
en varm naturlig glød

Mahogni

Rammetræets profil:
A: Almue B: Softline
A

B

Funktion

Vinduer og døre er udadgående. De leveres
sidehængt, topstyret,
som side- og topvende
vinduer for pudsning
indefra. Vinduerne kan
også leveres som indadgående dreje-kip.
Facadedøre leveres
også indadgående.

Vedligehold

Karm uden not

Karm med not

Beslag

Sidehængte vinduer som standard med anverfere
og stormkroge. Mod tillæg leveres de med paskvilgreb med grebsbetjent bremse og ventilationsstilling.
Topstyrede vinduer leveres med kantpaskvil og
forkrøbbet greb med ventilationsstilling.
Topvende vinduer har topsving beslag med børnesikring, paskvil og matforkromet greb.
Terrassedøre leveres med kantpaskvil og grebsbetjent friktionsbremse.

Jævnlig vask med vand
tilsat lidt opvaskemiddel.
Hængsler smøres min 1
gang årligt med syrefri
olie. Mahognivinduer
oliebehandles efter
behov dog mindst en
gang årligt.

Montering

Skrues fast i beslagnoten, skruerne er derfor
skjulte.

Sprosser

Indvendig:
25 mm
klæbesprosse

Glasdelende sprosser
er 42 og 64 mm brede.
Klæbesprosser er 25
mm.

Glas

Udvendig:
25 mm
klæbesprosse

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

Tætningslister
Glaslister

er som standard sorte.

Bundglaslister er som standard mahogni, men kan
leveres i bruneloxeret aluminium.
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