Træ

Træ

Vinduer i kernetræ fra langsomtvoksende fyrretræer fra det
nordlige Skandinavien, dyrket i
FSC-certificeret skovbrug.
Vi leverer udelukkende vores elementer i fingerskarret sammenlimet træ, som er meget stærkt,
formstabilt og modstandsdygtigt.
Derudover er der få knaster i
træet, og dermed undgås gennemslag i malingen.
Alt er lavet i overensstemmelse
med DVC 2-Øko´s regler med

Solidt traditionelt dansk produkt

Traditionelle trævinduer
i alle farver

min. 90% kernetræ på den
udvendige side. DVC-reglerne
medfører også en 5 års forsikringsgaranti.

Overfladebehandling

Fyrretræet er imprægneret, og
kernetræsandelen er i henhold
til DVCs forskrifer. Først anvendes
vandbaseret maling i flow-coat,
hvorefter elementerne mellemslibes og topbehandles med
vandbaseret maling i elektrostatisk anlæg.

Træ

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.
Facadedøre leveres
også indadgående.
Vinduerne kan også
leveres som dreje-kip,
indadgående.

Glaslister
Karm med not

Karm uden not

Bundglaslister er som
standard af lakeret
aluminium (farve som
træet) og alle vandrette
glaslister kan vælges
i aluminium, dog ikke
ved 25 mm pålimede
sprosser.

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.

Tætningslister

er som standard sorte.

Vedligehold

Hængsler smøres min 1
gang årligt med syrefri
olie. Trævinduer skal
males mindst hvert 5. år.

Indvendig:
25 mm
klæbesprosse

Sprosser

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

Montering

Skrues fast i beslagnoten, skruerne er derfor
skjulte.

Glas

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.

Farver

Standard i 16 forskellige vandbaserede RAL-farver
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.

Generelt for trævinduer

Her er den traditionelle danske mulighed, som
ingen lokalplaner går imod. Her kan man skifte farven på sine vinduer når man synes - uden merpris,
de skal jo males alligevel.
Indvendigt giver træet den varme og behagelige atmosfære,
der kendetegner et godt træprodukt, og som medvirker til
at skabe et godt indeklima.
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