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Det får du med Outline Vinduer

PRO 1.1

Kvalitet i forberedelsen
af projektet

PRO 1.2

Integreret designproces

PRO 1.3

Vurdering og optimering af
kompleksiteten i planlægningen

PRO 1.4

Bæredygtighedsaspekter
i udbudsmateriale og
ordretildeling

FSC -certificering

PRO 1.5

Vejledning om vedligehold
og brug af bygningen

For korrekt vedligeholdelse, se monterings og brugervejledning.

PRO 2.1

Byggeplads og byggeproces

Mulighed for læsseplan. Tydelig markering af hvert enkelt element.

PRO 2.2

Dokumentation i kvalitet
af udførelsen

På dit tilbud og din ordrebekræftelse finder du dokumentation for de bestilte
produkter og for Outline som producent. Tilbuddet eller ordrebekræftelsen kan
dermed anvendes som tekninsk datablad.

ENV 1.1

Livscyklusvurdering (LCA)
- miljøpåvirkninger

Outline stiller miljøvaredeklaration til rådighed igennem Vindues Industrien.

ENV 1.2

Miljøricisi relateret til
byggevarer

Leverandører skriver under på Code Of Conduct for business partners,
der sikrer at materialerne er fremstillet under kontrolerede forhold.

ENV 1.3

Miljøpåvirkning ved
indvinding af materialer

Produkter fra Outline indeholder hovedsagligt FSC-certificeret træ.
Find det gyldige FSC®-certifikat på linket.

ENV 2.1

Livscyklusvurdering (LCA)
- primærenergi

Energiforbruget i den færdige bygning er i høj grad afhængig af vinduernes energiperformance. Vinduernes energiperformance er oplyst på tilbud og ordrebekræftelse.

ECO 1.1

Bygningsrelaterede levetidsomkostninger (LCC)

Outline henviser til vinduesindustrien.

ECO 2.2

Robusthed

Få information om holdbarhed og vejledning til korrekt montering, justring og
vedligeholdelse; se brugervejledning på linket. Med rådgivning fra Outline får
du professionel rådgivning før, under og efter byggeprocessen.

SOC 1.1

Termisk komfort

Outline giver udførlige informationer om produkternes energiperformance på
dit tilbud og din ordrebekræftelse.

SOC 1.2

Indendørs luftkvalitet

Outline henviser til tests foretaget på vegne af Vinduesindustrien af Dansk Miljø
Center A/S, der viser at afdampning af kemiske stoffer til omgivelserne, de såkaldte
VOC'er, er langt under de tilladte grænseværdier.

SOC 1.4

Visuel komfort

Outline oplyser lys transmission og glasandel, for de glas der anvendes i en sag
i tilbud og ordrebekræftelse.

SOC 1.5

Brugernes muligheder for
styring af indeklimaet

Outline tilbyder vinduer med en høj grad af tilpasningsmuligheder for styring
af indeklimaet. Her tænkes på udluftning, ventilering og solafskærmning.

SOC 1.7

Tryghed og sikkerhed

Outline tilbyder sikkerhedspakker for indbrudssikring. Panikhåndtag for evakueringsmulighed. Mulighed for redningsåbning i alle typer af oplukkelige elementtyper.
Sikkerhedsglas tilbydes for personsikkerhed og indbrudssikring.

SOC 2.1

Tilgængelighed

Mulighed for handicap adgang med lavt bundtrin og dørfriåbninger.

SOC 3.1

Arkitektonisk kvalitet

Vinduer og døre er et afgørende element for det udtryk en bygning har. Outline tilbyder
mange forskellige produkter, som kan understøtte netop den stil og det udtryk der ønskes.

TEC 1.1

Brandsikring og sikkerhed

Alle oplukkelige Outline vinduer og døre fås med redningsåbning.

TEC 1.2

Akustik og lydisolering

Outline har EN ISO 717-1:2013 certificeret lydtest på et bredt sortiment med lyddæmpning
op til 36 DB for udadgående vinduer, og op til 40 DB for indadgående dreje/kip vinduer.

TEC 1.3

Klimaskærmens kvalitet

Outline har eget testcenter for vind- og vand tæthed. Alle Outlines produkter lever op
til DVVs tekniske bestemmelser. Outline oplyser U-værdi og/eller e-ref for hvert enkelt
element på tilbud og ordrebekræftelse.

TEC 1.5

Bygningernes vedligehold og
rengøringsvenlighed

Outline tilbyder træ/alu vinduer og døre, som kræver et minimum af vedligeholdelse.
Outline tilbyder pudsebeslag i visse typer vinduer der går det lettere at rengøre dem.
Se vejledning for vedligehold på linket.

TEC 1.6

Egnethed med henblik på
nedtagning og genanvendelse

Outline vinduer er fremstillet i materialer, og på en måde, der muliggør en
høj grad af materialernes genanvendelse ved nedtagning.

TEC 1.8

Dokumentation med
miljøvaredeklarationer

Outline stiller miljøvaredeklaration til rådighed igennem Vindues Industrien.
Se linket.

Link
På www.outline.dk
kan du downloade
snittegninger
i AutoCAD format.
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