
DGNB-CERTIFICERET 
BYGGERI MED OUTLINE



DGNB er et certificeringssystem, der skal 
bidrage til at gøre bæredygtighed i byggeriet 
målbart. Bl.a. i forhold til livscyklusvurdering 
af byggematerialer, transport, forbrug af energi 
og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, 
tilgængelighed og indeklima. 
 
DGNB er en Tysk bæredygtighedscertificering, og 
Green Building Council Denmark (DK-GBC) har 
siden 2012 stået for certificeringen i Danmark, 
hvor den er blevet tilpasset danske standarder, 
praksis og lovgivning.

Vinduesproducenter bliver bl.a. mødt med 
dokumentationskrav i forhold til energi og 
sporbarheden i produkterne, og man skal kunne 
tilbyde fleksible løsninger for den optimale byg-
ningskonstruktion. Og her kan vi byde ind med 
løsninger fx ved krav om lydglas eller særdeles 
høj isoleringsevne. Vores viden og dokumen-
tation bidrager til at bygherrerne kan opnå 
DGNB-certificeringen, og dermed kan vi bidrage 
til at fremme bæredygtigt byggeri.

På de følgende sider får du den nødvendige do-
kumentation til DGNB-certificering af en bygning 
i forbindelse med krav til vinduer og døre. Har du 
brug for mere specifikke detaljer, fremgår disse af 
din ordrebekræftigelse, hvor alle nødvendige data om 
vinduerne er inkluderet.

DGNB – kort fortalt Vi hjælper dig på vej

DANSK PRODUKTION 
BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Som dansk producent er vi stolte af at kunne udvikle og 
tilbyde vinduesløsninger, der afspejler nutidens høje krav til 
bæredygtighed og kvalitet i byggeriet. Vi har på de følgende 
sider kortlagt, hvordan vi som vinduesproducent efterlever 
dokumentationskravene til DGNB-certificering .

Stor fokus på rådgivning
Outlines projektafdeling håndterer større 
projektsager for vores trælastkunder hver eneste 
dag. 

Vi har stor fokus på rådgivning igennem hele 
processen, så kunderne får den optimale løsning. 

Vi kan altid kontaktes direkte i forhold til afklaring 
af specifikationer og detaljer til certificering.

Fast kontaktperson, som kender sagerne 
og kravene til bunds 

Markedets hurtigste leveringstid ned til 4 dage

Leveringssikkerhed på over 99%

Planlægning af pakning og levering i 
samarbejde med trælasten/entreprenøren

Danmarks hurtigste reklamationsbehandling

Holdbart, Dansk design
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Kvalitet Kriterium Underkategori Det får du med Outline Vinduer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces kvalitet

PRO 1.1 Kvalitet i forberedelsen af 
projektet

PRO 1.2 Integreret designproces

PRO 1.3 Vurdering og optimering af 
kompleksiteten i planlægnin-
gen

PRO 1.4 Bæredygtighedsaspekter i 
udbudsmateriale og ordretil-
deling

Træet i Outlines vinduer og døre kommer fra bæredygtigt 
FSC®-certificeret træ
outline.dk/kvalitet

PRO 1.5 Vejledning om vedligehold og 
brug af bygningen

For at sikre korrekt og optimal vedligeholdelse udgiver vi en 
komplet vejledning, der hjælper brugeren med at opnå maksi-
mal levetid på produkterne.  
Se også Outlines servicepakke som giver sikkerhed for korrekt 
vedligehold. outline.dk/servicepakke

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 tek- 
nisk datablad. Outline er medlem af vindues- 
industiren og bliver cerfiticeret gennem DVV.

 
 
 
 
 

Miljømæssig
kvalitet

ENV 1.1 Livscyklusvurdering (LCA) - 
miljøpåvirkninger

Outline anvender branchens miljøvaredeklarationer som ud-
formet af Vindues Industrien. dvv.dk/miljoevaredeklaratione

ENV 1.2 Miljøricisi relateret til 
byggevarer

Outlines leverandører skriver under på “Code Of Conduct”, der 
sikrer at indgående materialer er fremstillet under kontrollerede 
forhold.

ENV 1.3 Miljøpåvirkning ved indvinding 
af materialer

Produkter fra Outline fremstilles med FSC-certificeret træ. Find 
det gyldige FSC®-certifikat på linket. info.fsc.org

ENV 2.1 Livscyklusvurdering (LCA) - 
primærerenergi

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

 
 

Økonomisk
kvalitet

ECO 1.1 Bygningsrelaterede levet-
ids-omkostninger (LCC)

Outline henviser til vinduesindustriens livscyklusanalyser i 
forbindelse med udformning af miljøvaredeklarationer.

ECO 2.2 Robusthed Få information om holdbarhed og vejledning til korrekt monte- 
ring, justring og vedligeholdelse; se brugervejledning på linket. 
Med rådgivning fra Outline får du professionel rådgivning før, 
under og efter byggeprocessen. outline.dk/vejledning-vinduer

DGNB
International bæredygtighedscertificering for bygninger

Snittegninger

Du kan downloade alle vores 
snittegninger i AutoCAD format på:

www.outline.dk/teknisk-info/
snittegninger

Dokumentation

Find vores certificeringer og 
uddybende dokumentation på: 
www.outline.dk/for-fagfolk/

ce-maerkning

Showroom

Besøg en af vores mange udstil- 
linger i trælasterne landet over 

www.outline.dk/find-forhandler
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Social kvalitet

SOC 1.1 Termisk komfort Outline giver udførlige informationer om produkternes ener-
giperformance på dit tilbud og din ordrebekræftelse.

SOC 1.2 Indendørs luftkvalitet Outline vinduer henviser til test foretaget på vegne af Vin-
duesindustrien af Dansk Miljø Center A/S, der viser at afdamp-
ning af kemiske stoffer til omgivelserne, de såkaldte VOC’er, er 
langt under de tilladte grænseværdier.

SOC 1.4 Visuel komfort Outline oplyser lystransmission og glasandel for de glas, der 
anvendes i tilbud og ordrebekræftelse.

SOC 1.5 Brugernes muligheder for 
styring af indeklimaet

Outline tilbyder vinduer med en høj grad af mulighed for 
styring af indeklimaet. Eksempelvis udluftning, ventilering og 
solafskærmning.  Få rådgivning fra Outline herom.

SOC 1.7 Tryghed og sikkerhed Outlines produkttyper er testet ifht. Indbrudssikring af ekstern 
partner i henhold til PAS24 . Outline tilbyder desuden sikker-
hedspakker for indbrudssikring. Få rådgivning fra Outline om 
mulighederne for at optimere produkterne.

SOC 2.1 Tilgængelighed Mulighed for handicapadgang med lavt bundtrin og friåbninger 
i døre.

SOC 3.1 Arkitektonisk kvalitet Vinduer og døre er et afgørende element for det udtryk en byg-
ning har. Outline tilbyder mange forskellige produkter, som kan 
understøtte netop den stil og det udtryk der ønskes.

 
 
 
 
 

Teknisk kvalitet

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 certificerede lydtest på et bredt 
sortiment med lyddæmpning som standard op til 36 dB for 
udadgående vinduer, og op til 40 dB for indadgående dreje/kip 
vinduer. Yderligere lyddæmpning kan opnås ved anvendelse  
af lydruder. Spørg Outline om mulighederne.

TEC 1.3 Klimaskærmens kvalitet Outline har eget testcenter for vind-, luft- og vandtæthed, som 
anvendes til løbende test af elementer fra produktionen. Produk-
ttyperne er endvidere testet i samarbejde med ekstern partner 
der udsteder certifikater herfor.  Alle Outlines produkter lever op  
til DVV’s tekniske bestemmelser.

TEC 1.5 Bygningernes vedligehold og 
rengøringsvenlighed

Outline tilbyder træ/alu vinduer og døre, som kræver et min-
imum af vedligeholdelse. Outline tilbyder pudsebeslag i visse 
typer vinduer der gør det lettere at rengøre dem. Se vejledning 
for vedligehold på linket. outline.dk/teknisk-info

TEC 1.6 Egnethed med henblik på 
nedtagning og genanvendelse

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

TEC 1.8 Dokumentation med mil-
jøvaredeklarationer

Outline anvender branchens miljøvaredeklarationer som ud-
formet af Vindues Industrien. vinduesindustrien.dk

Svanemærket byggeri
Outline Vinduer er registreret i 
Ecolabels database for bygge-
produkter, som kan anvendes/
indgå i Svanemærket byggeri: 

Træ og Træ/Alu-serierne. 

Indeklima
Outline vinduer er indeklima-

mærkede, og det er vi  stolte over.

FSC-certificeret
Træet vi bruger til at producere 
vinduer og døre med kommer 

hovedsagligt fra FSC-certificerede 
Nordiske skove.

https://www.outline.dk/teknisk-info/kvalitet/kvalitetstrae-med-fsc
https://www.outline.dk/inspiration/gode-raad/servicepakke
https://dvv.dk/miljoevaredeklarationer
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWQsAAM&type=certificate#result
https://www.outline.dk/teknisk-info/vejledninger/vejledninger-vinduer
http://www.outline.dk/teknisk-info/snittegninger
http://www.outline.dk/teknisk-info/snittegninger
http://www.outline.dk/for-fagfolk/ce-maerkning
http://www.outline.dk/for-fagfolk/ce-maerkning
http://www.outline.dk/find-forhandler
https://www.outline.dk/teknisk-info/vejledninger
https://www.vinduesindustrien.dk/index.php?id=2840


Outline Vinduer
fabriksvej 4 
9640 farsø

Kundecenter tlf.: 9721 6000
tilbud@outline.dk
ordre@outline.dk

Størstedelen af det træ Outline anvender i produktionen 
kommer fra Nordiske bæredygtige skovbrug.


