
Bolighuset for alt udenom...

Plast vinduer og døre
Velegnede til både nybyggeri og renoVering

PVC-vinduer med isolering 
som passivvinduer og udseende 

som traditionelle trævinduer

Danline klima
Designet er specielt tilpasset den 
danske byggekultur og nyudvik-
let til høj energiklasse.
Velegnet til både nybyggeri og 
renovering.
Den 116 mm brede karm sikrer 
hurtig og nem montering og 
giver disse vinduer deres typisk 
danske udseende.
Dannebrogsvinduer i plast med 
samme dimension og profil som 
træ.

Moderne flerkammersystem med 
stabil konstruktion pga. den ind-
byggede galvaniserede metal-
forstærkning. De statiske værdier 
ligger helt i top og det samme 
gælder varme- og støjisolering. 
Danline leveres i et stort udvalg 
af farver i form af farvet folie, 
påklæbet fra fabrik.
Den specielle VEKA-konstruktion 
og materialekvaliteten garante-
rer en varig vejrbestandighed og 
lang holdbarhed. 

Danline Klima kan leveres i alle mulige udformninger - spørg os!

Danline klima

Vinduesproduktionen er            - mærket og med             5 års garanti
Dansk Vindues 
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energiklasse a

energiklasse B

indadgående drejekiP Vinduer
softline 82 mm karm
det energivenlige valg
Vores nye Softline 82 har et højisoleret 6-kammersystem 
med skumisolering i karmen og hele 3 tætningslister 
mellem ude og inde. Softline82 er bedst egnet til store 
ubrudte flader, men kan leveres med klæbesprosser, 
uden det går ud over isoleringsevnen. 

greenline 70 + 116 mm karm 
Et klassisk udformet drejekip vindue i en moderne høj-
tisoleret udførelse. greenline fås i 70 og 116 mm karm. 
116 mm er specielt velegnet til renovering, da bred-
den typisk passer med den gamle karm. Begge typer 
er med 5 kamre og 2 tætningslister, som sikrer høj iso-
leringsevne. Stabil konstruktion pga. den indbyggede 
galvaniserede metalforstærkning. 

før

efter



Win-Door terrasse overdækning - det bedste over-hovedet!
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udstillingløgumkloster, rødovre og huset i middelfart.se åbningstider på www.win-door.dk

energiklasse a&B

udadgående Vinduer

danline klima 116 mm karm
Designet er specielt tilpasset den danske byggekultur 
og nyudviklet til høj energiklasse. 
den 116 mm brede karm sikrer hurtig og nem montering 
og giver disse vinduer deres typisk danske udseende. 
Moderne flerkammersystem med stabil konstruktion 
pga. den indbyggede galvaniserede metalforstærk-
ning. 
Eneste udadgående plastvindue med 5 kamre i profilet 
og med to tætningslister. begge dele er med til at sikre 
en høj isoleringsevne.
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Generelt for alle vore plastvinduer  
Vores plast profiler er fremstillet af en type PVC der har en lukket smudsafvisende overflade, der 
er let at holde ren. 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 sprosser (C)fås i 18, 26 og 45 mm.

standard glas
Greenline 70 & 116: Semco Star 3-lags-glas = Energiklasse B
Softline 82: Semco Star 3-lags-glas = Energiklasse A
Danline 116: Semco Star 2-lags-glas = Energiklasse B
Danline 116: Semco Star 3-lags-glas = Energiklasse A
Derudover kan vi levere vinduet med lydglas, sikkerhedsglas eller med ornament glas.

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

-


