
 

Teknisk beskrivelse, træ vinduer og døre 
Træ Karmen, rammen, poster og sprosser finger skaret / lamineret skandinavisk 

kerne fyr. 
 

Tætnings liste Tætnings liste er monteret i not, så den kan afmonteres ved efterbehandling 
af maling. 
 

Glas Alle typer af vinduer og døre, er som min. med 2 lags lavenergi rude. Den 
indvendig tætning mellem glas og træ er 4 x 10 mm celle bånd. 
 

Udvendig glas-tætning Den udvendig tætning v/glas lister er monteret i not, hvor der inden 
tætnings listens montagen er udført en sømning af glas listen, så det til slut 
fremstår som SKJULT sømning af glaslisten.  
 

Karm dimensioner Standard 114 mm bred, men kan leveres i andre bredder efter aftale. 
 

Hængsler Alle synlige vindues og dør hængsler er ”hamborg” hængsler i system not 
og udfør som varm galvaniseret. 
 

Bremse / fastholdelse af 
ramme 

Som standard er sidehængte rammer m/ stormjern. Der kan dog til 
sidehængte vinduer og terrasse døre tilvælges glide- eller aktivbremse i 
grebet. 
 

Greb / håndtag Sidehængte vinduer m/ kant lås og terrassedør er monteret med indvendig 
metal greb I mat sølv farve. 
 

Glas opbygning Ved 2 lags glas, er det ene lag glas med lavenergi belægning og hul 
rummet er fyldt med en gas egnet art. 
 

Glas muligheder Der kan til vælges alle former for glas som f.eks, 3 lags glas, sikkerheds 
glas, lyd glas, rå glas og persienne glas. 
 

Ventiler Der kan tilvælges ventil I karmen med indvendig tryk ventil og udvendig 
med skjult luft indtag I falsen. 
 

Fyldninger Der kan vælges fyldning I stedet for glas som har same tykkelse, eller der 
kan vælges en høj isolerende fyldning med isolering ca. 50 mm og 
indvendig plade = fyldning i hele karmen dybde. 
 

Overflade behandling Alle træ vinduer og døre er udført med en ØKO 2 overflade behandling. 
 

Farver Alle elementer kan laveres I standard farver, Ral farver, Ncs farver eller de 
kan leveres med en laserende farver. 
 

 


