
Udvendigt vedligeholdelsesfrie og vejrbestandige 
indvendigt traditionelle trævinduer.

Træ/aluminium
Et trævindue i fyr kernetræ eller 
mahogni, hvor den udvendige 
side er beklædt med pulverla-
keret aluminium, som ikke kræ-
ver anden vedligeholdelse end 
almindelig vask et par gange om 
året. Hermed vil aluminiumsram-
merne fremstå som nye - år efter 
år. 
Derfor det helt rigtige valg til dig, 
der vil springe det tidskrævende 
og besværlige udvendige ma-

learbejde over, og som samtidig 
ønsker den varme og behage-
lige atmosfære indvendigt, som 
det traditionelle trævindue giver. 

Mode eller nostalgi - blot uden vedligeholdelse

Træ/alu



Træ/alu

Funktion
Vinduer og døre er ud-
adgående. De leveres 
sidehængt, topstyret, 
som side- og topvende 
vinduer for pudsning 
indefra. Vinduerne kan 
også leveres som dreje-
kip. Facadedøre leveres 
også indadgående.
Vedligehold
Jævnlig vask med voks-
holdig autoshampo.
Hængsler smøres min 1 
gang årligt med syrefri 
olie. Træ/alu vælges 
ofte i byggerier, hvor 
der er et ønske om mini-
mal vedligeholdelse.
Sprosser
Glasdelende sprosser 
er 42 og 64 mm brede. 
Klæbesprosser fås i 25  
mm. 
Montering
Skrues fast i beslagsno-
ten eller i trædelen.
Glas
Standard 2 lags lavener-
gi U:1,1. Mulighed for 
3-lags lavenergi U: 0,7

Kan leveres med lyd-
glas. Standard orna-
mentglas: Cotswold, 
Kathedral, Monumental 
523, Chinchilla, Barok, 
Gothik og Satinator.
Tætningslister
er som standard sorte.
Beslag 
Sidehængte vinduer som standard med anverfere 
og stormkroge. Mod tillæg leveres de med paskvil-
greb med grebsbetjent bremse og ventilationsstil-
ling.
Topstyrede vinduer leveres med kantpaskvil og 
forkrøbbet greb med ventilationsstilling.
Topvende vinduer har topsving beslag med børne-
sikring, paskvil og matforkromet greb.
Terrassedøre leveres med kantpaskvil og grebsbe-
tjent friktionsbremse.

Farver
Udvendig i 10 forskellige standard RAL-farver i.h.t. 
farvekort. Indvendig i 16 forskellige standard RAL-
farver og klar lak i.h.t. farvekort, også forskellige 
farver på karm og ramme samt ind/udvendig. Hvis 
du ikke finder den ønskede farve imellem disse, 
kan du vælge mellem mange specialfarver mod 
et mindre tillæg.
Overfladebehandling
Fyrretræet tilføres grundbehandlingen ’2 ØKO’, og 
kernetræsandelen er i henhold til DVCs forskrifter. 
Herefter mellemslibes træet og topbehandles med 
vandbaseret maling i elektrostatisk anlæg. Vores 
aluminiumsprofiler gennemgår en 9-trins cromati-
seringsproces efterfulgt af en lakering. Til overfla-
debehandling af mahogni er anvendt en oliebe-
handling.
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Vinduesproduktionen er 

           - mærket og med

             5 års garantiDansk Vindues 
Certificering

Kombinationen af alumi-
nium udvendigt og træ 
indvendigt gør det let at 
vælge forskellige farver.

Rammetræets profil:
A: Almue     
B: Softline A

Karm m. not

B Indvendig:  
25 mm  

klæbesprosse


