DANSKE VINDUER OG DØRE

www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet

efter dine mål og ønsker

EN MODERNE VIRKSOMHED
Danske Vinduer og Døre er en selvstændig
produ-cent af vinduer og døre til de danske
forbrugere. Vi fremstiller danske kvalitets
elementer i fyrretræ og mahogni efter dine mål
og ønsker. Alle elementer produceres på
fabrikken i Herning med hjælp fra kompetente
medarbejdere og en moderne maskinpark. Alle
elementer ordreproduceres i form og størrelse,
efter kundens ønske.

GODE RÅD
MED PÅ VEJEN

Danske Vinduer og
Døre er håndværk til
mindste detalje...

Vi har mange års erfaring
med vinduer og døre og giver
gerne et godt råd med på
vejen. Kontakt os på 96277400
og få en snak om
mulighederne.

Besøg udstillingen i Herning
og se færdige elementer til inspiration eller brug
vores hjemmeside. Her kan du hurtigt og enkelt
beregne et tilbud på vinduer og døre i dine mål.
Bestillingen kan indsendes med det samme.

NATURLIG RESPEKT
Alle vinduer og døre produceres under
hensyntagen til materialernes forskellige
egenskaber og karakterer. Vi bruger kun
kernetræ, der har udviklet sig under de rette
betingelser og som er fældet i overensstemmelse med naturens ressourcer. Valget af
materialer er afgørende for elementets levetid,
hvorfor vi har strenge krav til såvel træets
kerneandel som til kvali-teten af hængsler og
beslag.

GLAS ER DEN KLARE MUR
Der er store hensyn at tage, når glasset skal
vælges. 'Den klare mur' er med til at yde samlet
modstand mod vejr og vind og skal samtidig være
åndehul for sollys og varme. Vi vejleder gerne ved
specielle krav om f.eks lydglas og sikkerhedsglas.
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OVERFLADEBEHANDLING
Elementer fra Danske Vinduer og Døre kan
leveres overfladebehandlede i RAL farver efter
ønske og helt klar til montering i huset. Færdige
overfladebehandlede elementer har gennemgået
en omfattende behandling, der inkluderer
vacumimprægnering, spartling, slibning,
grunding og toplakering med højkvalitets maling i
farve efter eget valg. Fabrikslakering, som
foretages før montering af glas og beslag, er
ekstra holdbar, da træet er ovntørret inden
behandling, så malingen hæfter bedre, samt at
der er maling bag glas og beslag

DET RETTE MÅL
Det rette mål er vigtigt for, at dine nye vinduer og
døre får den rette plads. Derfor må du nøje
udmåle det hul, som dit nye vindue eller din nye
dør skal sidde i. Bredden af vinduet er afstanden
fra mursten til mursten fratrukket fugernes
størrelse på ialt ca. 22 mm. Højden beregnes
som afstanden fra mursten til bund/sålbænk
fratrukket fugernes størrelse ialt ca. 22 mm. Er
der uregelmæssigheder i muren eller er der
buer, skal målet altid tages, hvor afstanden er
mindst.
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SIDEHÆNGTE VINDUER
i fyr eller mahog ni

S1- 11

1 fags sidehængt vindue

S2-1 1

2 fags sidehængt vindue

S3- 11

3 fags sidehængt vindue

BONDEHUS VINDUER
i fyr eller mahogni

B1-12

1 fags bondehus vindue

B2- 12

2 fags bondehus vindue

B3 - 1 2

3 fags bondehus vindue

B1-13

1 fags bondehus vindue

B2- 13

2 fags bondehus vindue

B3 - 1 3

3 fags bondehus vindue

B1-14

1 fags bondehus vindue

B2- 14

2 fags bondehus vindue

B3 - 1 4

3 fags bondehus vindue

B1-22

1 fags bondehus vindue

B2- 22

2 fags bondehus vindue

B3 - 2 2

3 fags bondehus vindue

B1-23

1 fags bondehus vindue

B2- 23

2 fags bondehus vindue

B3 - 2 3

3 fags bondehus vindue

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.
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DANNEBROGS VINDUER
i fyr eller mahog ni

DB1-1111

1 fags Dannebrog

DB2 -1 11 1

2 fags Dannebrog

DB3 -111 1

3 fags Dannebrog

DB1-1211

1 fags Dannebrog

DB2 -1 21 1

2 fags Dannebrog

DB3 -121 1

3 fags Dannebrog

DB1-1122

1 fags Dannebrog

DB2 -1 12 2

2 fags Dannebrog

DB3- 1111- BP 3 fags Dannebrog m/brudt post

AK- FK1 1

Topstyret vindue m/ fast karm

DB3 -1 111 RP 3 fags m/ rykket post

V0 2 -1 11 1

2 fags med overparti

SPECIAL ELEMENTER
i fyr eller mahog ni

AK-11FK

Topstyret vindue m/ fast karm

Specialelementer er dine
ønsker omsat til produkter.
Sammensæt selv din model
og lad os vide hvilke mål og
former, der passer dig bedst.
Vi tager gerne en udfordring

-meget kan lade sig gøre....
Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.
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V0 3 -111 1

3 fags med overparti
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TOPSTYREDE VINDUER
i fyr elle r mahogni

TS1 -11

Topstyret vindue

TS2 -11

Topstyret vindue

TS3 -11

Topstyret vindue

TS1 -22

Topstyret vindue

TS2 -22

Topstyret vindue

TS3 -22

Topstyret vindue

TS1 -23

Topstyret vindue

TS2 -23

Topstyret vindue

TS3 -23

Topstyret vindue

KOMBI ELEMENTER

sammensa t efter d ine ø nsker - i fyr elle r ma ho gni

A1- 11FK

Topstyret vindue m/ fast karm

A1-F11F- SP Fast karm og topstyret i midten
med spændstykke

A 2 -1 1FK

Topstyret vindue m/ fast karm

A3-1 1 -F11-F FF Topstyret vindue m/ fast karm

A 1- F1 1 F

Vindue m/ fast karm og
topstyret i midten

FK1 -13 -S P Fast karm med spændstykke
Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.
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FACADEDØRE OG SIDEPARTIER
i fyr elle r mahog ni m e d 3 punkt- lukke , fi x 2 1 50

F1-1111- 1F Facadedør

F1 - 2 1 11- 2F Facadedør

F1 - 2 1 21- 2F Facadedør

SP1 -11

Sideparti

SP 1- 111 1-1F Sideparti

F1-2112- 2F Facadedør

F1 - 1 1 22- 1F Facadedør

F1 - 2 1 22- 2F Facadedør

SP1 -1 11 2

Sideparti

SP 1- 111 2-1F Sideparti

F1-1113- 1F Facadedør

F1 - 1 1 23- 1F Facadedør

F1 - 2 1 23- 2F Facadedør

SP1 -1 11 3

Sideparti

SP 1- 111 3-1F Sideparti

SP1 -1 21 1

Sideparti

SP 1- 121 1-2F Sideparti

SP1 -1 21 3

Sideparti

SP 1- 121 3-2F Sideparti

Hårdttræsbundstykke er standard, men alle
døre kan også
bestilles med
alubundstykke.
Forhør venligst
nærmere om
detaljerne...

F1-2221- 4F Facadedør

Bem æ rk !

ttræ

Hård
Alum

inium

F1-2222- 4F Facadedør

SP1 -121 2 - Sideparti

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.
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F1 - 2 2 23- 4F Facadedør

beregn tilbud på: www.danske-vinduer.dk
FACADEDØRE OG SIDEPARTIER
i fyr eller mahog ni m e d 3 punkt- lukke , fix 2 1 50

F1-13-3F

Facadedør

F1-23-6F

Facadedør

SP1 -13

Sideparti

F1 -2 5-10 F Facadedør

SP1 -15

Sideparti

F1-14-4F

Facadedør

F1-24-8F

Facadedør

SP1 -14

Sideparti

F1 -2 6-12 F Facadedør

SP1 -16

Sideparti

F1 -2 1M2 1-5F Facadedør

GL1 -1 1S

Glat pladedør

PL1

Plankedør

GL1 -13 B

Facadedør

Har du specielle
ønsker til dørens
udfor mning, er du
velkommen til at rette
henvendelse for en
specifik tegning.

HALVDØRE

i fy r elle r m a h ogni m ed 4 punkt l ukke , fix 2 1 5 2 l å seka ss e

H1-1111- 1F Halvdør

H1 -2 1 11 - 2 F Halvdør

H1- 22 1 1-4F Halvdør

H1-1122- 1F Halvdør

H1 -2 1 22 - 2 F Halvdør

H1- 22 2 2-4F Halvdør

Til facade-/halvdøre kan medleveres ruko/assa greb og cylinder.

H1- 22 2 2

De fleste døre og
sidepartier kan
produceres samlet i ét
element mod mindre
tillæg. Gør os blot
opmærksom på dine
ønsker...

Halvdør

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.
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TERRASSEDØRE

i fyr elle r mahog ni m ed 3 punkts lås , f ix 9 56 lå se kasse

T1-11

Terrassedør

T1-111 1

Terrassedør

T1-1 3

Terrassedør

T1- 14

Terrassedør

T1-15

Terrassedør

Har du behov for råd
og vejledning, er du
meget velkommen
til at kontakte os helt uforpligtende.
Vi træffes på fabrikken, på tlf 96277400
eller e-mail info@
danske-vinduer.dk

T1-23

Terrassedør

T2-11

Dobbeltdør

T2 -1 111

Dobbeltdør

T2-13

Dobbeltdør

T2 - 1 4

Dobbeltdør

T2-15

Dobbeltdør

T2-23

Dobbeltdør

T2-24

Dobbeltdør

T2 - 2 5

Dobbeltdør

T1- 24

Terrassedør

T1-2 5

T2-26

Dobbeltdør

Moderne produktionsmetoder giver holdbare løsninger...

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.
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Det a ljer de r gi ver men i ng

Der er fokus på
detaljerne på elementer
fra Danske Vinduer og
Døre.

Terrassedør

T1- 26

Terrassedør

Kon takt os gern e...
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SNITTEGNINGER

VIN DUE

VIN DUE

Bundkarm/-ramme

42 mm
vandret sprosse

Overkarm/-ramme

Sidekarm/-ramme

Lodret post/-rammer

Bundkarm/-ramme

Vandret post/
ramme

Overkarm/-ramme

Sidekarm/-ramme

Lodret post/-rammer

Bondehus/sidehængt vindue

Dannebrog vindue

Sprosser

Traditionelle sprosser kan i nogle tilfælde
virke for dominerende. Derfor leveres
vinduer og døre også med energisprosser
i bredden 25 mm, som giver et
harmonisk udseende og et forbedret
lysindfald.

Bundkarm/-ramme

DØR

Sidekarm/-ramme

Rammer midt dobbeltdør

Vandret bred
sprosse

Vandret 42mm
sprosse

Overkarm/
-ramme

Sidekarm/
-ramme

Lodret 42mm
sprosse

Facadedør

Hårdttræ bundkarm

DØR

Overkarm/-ramme

Terrassedør

Hårdttræ
bundkarm

DØR

25 mm påklæbede spross er

Glas

Rammer midt
halvdør

Overkarm/
-ramme

Sidekarm/
-ramme

Halvdør
Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.
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Naturligt opvokset træ
af høj kvalitet

Greb i aluminium for
lang levetid...
Bundglaslister i træ eller
aluminium efter eget valg
Aftagelige tætningslister
for enkel vedligeholdelse

Glidebremse for stablitet
og effektivt stopfunktion
Der er mange muligheder, når det gælder
elementernes
åbningsretning. Vælg
selv om det skal være
sidehængt eller
topstyret og vi
monterer de korrekte
greb for daglig brug...

Super lavenergi glas fra
DS-godkendt leverandør

KVALITET TIL FORSKEL...
Danske Vinduer og Døre er inspireret af danske
håndværkstraditioner og producerer elementer,
som både taler til det æstetiske og funktionelle.
Vi er stolte af de mange detaljer, der findes på
vore produkter, og som gør elementerne til
fuldendte og holdbare løsninger til din bolig
mange år frem. Hvad enten man vælger fyr eller
mahogni, overflade-behandling eller
imprægnering, aluminiums- eller
træbundglaslister, 2-lags ellers 3-lags glas, så er vi
sikre på, at I modtager et godt produkt.
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RAL 9010

RAL 6020

RAL 7015

RAL 3011

RAL 7035

RAL 8016

Cremehvid

RAL 9005
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SUPPLERENDE
UDFALDSBESKRIVELSE
Vi producerer elementer i optimeret fingerskarret
træ, men generelt må det accepteres, at træ er et
naturmateriale, der ofte er meget inhomogent.
Der kan derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale
trævariationer
som fx uregelmæssigheder omkring knaster, hvor
partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan
forekomme.

SERVICE - EN SELVFØLGE
Danske Vinduer og Døre har som mål at give høj
service både før, under og efter levering. Skulle
du, mod forventning, konstatere fejl ved et
produkt, kontakter du blot Danske Vinduer og
Døre på tlf. 96277400. Viser det sig herefter, at
der er tale om produktions- eller materialefejl,
vil disse blive udbedret helt uden udgifter for dig
(vi dækker dog ikke en eventuel ommontage).

ORDREBESTILLING
OG BETALING
En ordre er aldrig bindende, før du har
modtaget ordrebekræftelse fra Danske Vinduer
og Døre med tegninger, og aldrig før du selv har
accepteret og underskrevet tilbuddet.
Danske Vinduer og Døre tager ikke noget
depositum ved bestillingen. Betalingen finder
først sted i forbindelse med leveringen.

GARANTI
Vi er stolte over kvaliteten og derfor giver
Danske Vinduer og Døre 10 års garanti for
mangler og produktionsfejl. Se mere om
garantien på www.danske-vinduer.dk

En anden uregelmæssighed i overfladebehand-lingen kan forekomme som knopper (harpiks).
Knopperne kan være tilfældigt fordelt på
overfladen eller følge åretegningen i træet.
Harpiksen kan også trænge igennem
malingsfilmen og danne små dråber på
overfladen. Når dråberne har siddet så længe på
overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved
afbørstning eller let afskrabning fjernes uden
forringelse af overfladebehandlingen.
Produktionen foregår industrielt med de fordele,
dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og
behandling på alle flader.
Kvaliteten er det vigtigste og flere egne tests har
påvist, at elementer fra Danske Vinduer og Døre
kun i meget ringe grad er påvirket af ovenstående
variationer, idet vi udelukkende bruger de bedste
materialer til produktion af vinduer og døre.

LEVERING
Danske Vinduer og Døre leverer med egne
lastbiler I hele Danmark til brofaste øer samt
Bornholm. Bornholm bestillinger pålægges et
mindre fragtge Levering til ikke-brofaste øer vil
ske ved færgeleje hvor færge og eventuelt
viderelevering
betales særskilt af kunden selv.
Alle elementer bliver skånsomt behandlet fra produktionsstart til levering og emballeres forsvarligt.

Ret til ændringer forbeholdes. På alle ordrebekræftelser/tegninger fra Danske Vinduer og Døre fremgår det tydeligt
hvilken beslåning, der er valgt i hvert enkelt tilfælde. Tegninger er altid set udefra.
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