NY PRODUKTPLATFORM
STÆRK ENERGIPERFORMANCE
OG BREDT SORTIMENT

Pr. 1. juli 2020 kom der en opdatering af bygningsreglement 2018. Det betyder, at kravene til vinduer
og døre skærpes pr. 1. februar 2021. Vi har derfor
energioptimeret vores produktplatform, så den
imødekommer de nye krav.
Opdateringerne betyder følgende:

Vinduer og døre til alm. beboelse skal opfylde et energikrav
der hedder Eref = 0 kWh/m² pr. år.
(Det svarer til energiklasse A gældende i 2020).

Dog fastholdes kravet om en U-værdi på højest 1,8 W/m²K
med 2-lags glas for sommerhuse
(Det svarer til energiklasse B gældende i 2020).

Oversigt over vores overordnet produktplatform

SOMMERHUS

HELÅRSHUS

KOMFORT OG OPTIMERET ENERGI

SMALLE RAMMER OG ØGET LYSINDFALD

De tidligere energimærke
B-elementer må nu udelukkende
anvendes i boliger med status af
fritidsbrug som fx sommerhuse
(Ingen krav til Eref).

Energioptimerede vinduer med
traditionel karm/ramme konstruktion og en stærk isoleringsevne, der er ideel til nybyggeri,
og som ligeledes kan anvendes
til renoveringsprojekter.

Vores Daylight-serie med et
minimalistisk design, smalle
vinduesrammer og markedsførende isoleringsevne. Designet
til stilrene, moderne byggerier
og efterisolerede boliger.

Glas:
Konstruktion:

Glas:
Konstruktion:

2- og 3-lags glas
Glas:
Konstruktion: Træ/Alu
Energiklasse A*

STANDARDVINDUER TIL FRITIDSHUSE

Sortiment:
Vinduer:
Døre:

2-lags glas
Træ og Træ/Alu
Energiklasse B*

Fuldt sortiment
Fuldt sortiment

Sortiment:
Vinduer:
Fuldt sortiment
Døre:
Fuldt sortiment

* Gældende energimærkeordning i 2020

Læ s m e re p å b a

3-lags glas
Træ og Træ/Alu
Energiklasse A*

g siden

Vær opmærksom på at de opdaterede krav gælder fra datoen, hvor byggetilladelsen er udgivet, og for renovering gælder tidspunktet for udskiftning.
Du er som bygherre selv ansvarlig for at sikre, at de gældende regler overholdes.
Læs mere på www.outline.dk/BR18

DAYLIGHT

Sortiment:
Vinduer:
Fuldt sortiment
Døre:
Kun vinduesdøre

Med forbehold for undtagelser i sortimentet på enkelte produktgrupper.

DE NYE PRODUKTSERIER
Med anbefalinger til valg af vinduer.

SOMMERHUS
Vi tilbyder forsat vores tidligere 2-lags glas løsning
med energimærke B*, som må anvendes til fx
sommerhuse og lignende huse med status af
fritidsbrug. Dvs. i boliger der ikke anvendes til
helårsbeboelse. Højeste U-værdi ligger på 1.8 W/m²K .
Her er der ingen krav til Eref.
Elementer forhandles både i Træ og Træ/Alu.
Scan QR-koden og læs mere.

HELÅRSHUS
Her får du energioptimerede vinduer med den
traditionelle karm/ramme konstruktion med en stærk
isoleringsevne og 3-lags glas. Serien er udviklet til at
imødekomme isoleringskravene i nybyggeri og egner
sig også til renoveringsmarkedet. Elementerne har
energimærke A* og forhandles i Træ og Træ/Alu.
Scan QR-koden og læs mere.

DAYLIGHT
Vinduesserien med markedsførende isoleringsevne
i et minimalistisk og stilsikkert design med smalle
profiler (65 mm). Vinduerne produceres med 2og 3-lags glas og energimærke A*. De er designet
til moderne nybyggeri og fuldisolerede bygninger,
hvor der lægges vægt på æstetik og design.
Daylight-serien forhandles i Træ/Alu.
Scan QR-koden og læs mere.
* Gældende energimærkeordning i 2020

ØVRIGE NYHEDER
ü Trævinduer med 3-lags glas; ideelt til fx herskabelige
boliger i ældre byggestil og boliger hvor det naturlige
udtryk foretrækkes. Leveres også som dreje-kip.
ü Lavt glasfibertrin til hæveskydedøre; på bare 25 mm.
ü Glasfiber regnskinne i hårdtræstrin,
sikrer mindsket kondens.

ü Ny bagkant på karmen; velegnet til fugebånd,
bygningsfuger og sammenbygninger.
ü Nye, justerbare vindueshængsler; gør op/ned
justering muligt på alle sidehængte vinduer.
Kontakt vores kundecenter for mere info om sortiment og muligheder.

