Vinduer for livet

Designvinduer til ombygning og nybyggeri

En god
investering
At vælge nye vinduer og døre er en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser.
Det betaler sig derfor at vælge dem med omhu – med tanke på både kvalitet, design,
vedligeholdelse og økonomi.

Design til ombygning og nybyggeri
Vinduer spiller en væsentlig rolle for, hvordan din bolig tager sig ud udefra, men også for
miljøet og stemningen indendørs. VELFAC sortimentet spænder bredt fra det klassiske
vindue med sprosser til det enkle og mere moderne vindue med stramme linjer. Vinduerne
tilpasses dine ønsker, og du kan få specialmål uden merpris.

God kvalitet
VELFAC vinduer er kendt for den gode kvalitet, og vinduer og døre bliver hele tiden videreudviklet, så de lever op til de højeste krav på markedet. Kvaliteten ses i materialerne,
overfladebehandlingen, funktionaliteten og den styrke og detaljegrad, som vinduer og døre
er udført i.

Energi+

ind i
varmen

VELFAC vinduer er blandt de bedste energivinduer på markedet, og vi sætter en ære i altid
at være på forkant med nuværende og kommende lovgivningskrav.

Vinduer for livet
Formålet med VELFAC produkterne er at øge livskvaliteten hos mennesker gennem bedre
dagslysforhold, udnyttelse af solens varme og et bedre indeklima.
Rundt omkring i Europa testes mere end tre millioner VELFAC vinduer dagligt af titusindvis
af brugere. De første vinduer blev monteret i 1985, og de fungerer stadig. Det er din sikkerhed for, at når du vælger VELFAC, vælger du vinduer for livet.
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Energi+
Energiforbruget til opførelse og drift af bygninger udgør ca. 40% af vores samlede

VELFAC vinduer fås både med 2-lags og 3-lags energiruder. 3-lags ruder isolerer bedst,

Spar på varmen

Lyset

energiforbrug. Vi står derfor over for store udfordringer med at renovere og udvikle fremti-

og det kan derfor være en fordel at benytte dem mod nord, hvor vinduerne ikke får direkte

Der er penge at spare ved at skifte de gamle vinduer ud med nye vinduer. Det gælder

Når vi er omgivet af lys, stiger humøret. Vi får mere energi og føler os generelt

dens byggeri, så vi kan være med til at nedbringe energiforbruget. Vinduer og døre er det

sollys. Mod syd, øst og vest kan man med fordel anvende 2-lags ruder, som bedre udnyt-

især de vinduer, der sidder i huse fra 1960-1980'erne. Se eksemplet nedenfor.

bedre tilpas. Derfor drejer det sig om at udnytte dagslyset optimalt og tage så

sted, hvor der samlet set er mest at spare, når man skal energirenovere sit hus.

ter den gratis varme, solen tilfører huset i fyringssæsonen.

meget af det som muligt med helt ind i stuen.
Eksempel på besparelse:
Forudsætninger

Parcelhus fra 1980’erne på
180 m2 hvor vinduerne (med alm.
termoruder, Ug=2,8) udskiftes til
VELFAC 200.

Besparelse pr. år
Ca. 27% energi
592 liter olie
1,8 tons CO2
F
 ra ca. 3.200 kr. til ca. 8.500 kr.
til varme afhængig af varmekilden

Hvor meget lys der kommer ind ad et vindue, afhænger blandt andet af vinduets
konstruktion. VELFAC vinduer lukker op til 50 % mere dagslys ind end andre
vinduer, fordi de er konstrueret med det størst mulige glasareal.

Gode råd om vinduer og lys
Vinduer fra gulv til loft giver refleksioner i både gulv og loft, som får lyset langt

ind i rummet. Hvis man ikke ønsker gulv til loft vinduer, får man den bedste ud-

Et sundt indeklima

nyttelse af lyset ved at placere sine vinduer så højt som muligt.

Hvis du laver energiforbedringer i form af fx udskiftning af de gamle vinduer, bliver

Vinduer fra flere verdenshjørner i ét rum bløder kontrasterne mellem lys og

din bolig pludselig væsentlig mere tæt end tidligere. Et godt luftskifte er imidlertid

skygge op, så lyset opfattes mere behageligt.

afgørende for et sundt indeklima. I huse uden mekanisk ventilation kan du med fordel

Vælg hvide eller lyse vindueskarme, da de reflekterer det lys, der kommer ind

bruge friskluftventiler - og gerne flere i hvert rum, for at luften kan cirkulere.

gennem vinduerne.

For at sikre et godt indeklima anbefaler bygningsreglementet, at al luft i boligen skiftes
hver anden time. Når din bolig bliver mere tæt, må du selv bidrage aktivit til at skifte
luften. Find information om, hvordan din bolig får et godt indeklima i fx "Tjek udluftningen af dit hus" på Bolius.dk

 "Bolig for livet" i Lystrup er opført som et aktivhus, der producerer mere energi, end det
bruger. Huset er opført med VELFAC vinduer af kompositmaterialet HELO® i et samarbejde
mellem VELUX og VELFAC.
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VELFAC vinduer
til alle slags huse

design dit vindue

Klassisk eller moderne, udskiftning eller nybyggeri. VELFAC har vinduer til alle hustyper.

Uanset stilart, kan du få VELFAC vinduer, der passer præcis til dit hus.

Og du kan få dem stort set, som du vil: Med eller uden sprosser, store eller små, side-

Mulighederne er uendelige - her ser du blot nogle enkelte eksempler på vinduesop-

hængte eller topstyrede og i de mål og med de inddelinger, du ønsker.

bygninger.

Facadevinduer
Terrasse- og skydedøre

VELFAC 200 ENERGY

VELFAC Classic

1900
6

VELFAC Edge

VELFAC Ribo træ

VELFAC Ribo alu

1920

1930

1950

1960

1970

1980

2000
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VELFAC 200 energy

VELFAC 200 vinduer og tofløjet
skydedør i nybygget villa.
Farve: VELFAC Granite 80

- det originale designvindue
VELFAC 200 Energy er kendetegnet ved sit helt unikke design med
meget enkle og stramme linjer. Et design som passer godt til
moderne dansk byggeri fra bungalow til parcelhus. Vinduer og
terrassedøre ser ens ud, uanset om de kan åbnes eller ej og er
med til at understøtte de rene linjer i huset.
Vinduer og terrassedøre kan frit opdeles med poste og sprosser.
Sprosserne fås i tre bredder: 36 mm, 54 mm og 116 mm.

 ELFAC 200 vinduer i renoveret 70'er parcelhus.
V
Farve: RAL 7016

VELFAC 200 tofløjet skydedørsparti i renoveret fritidsbolig.
Farve: RAL 9010

 ELFAC 200 vinduer i renoveret 70'er parcelhus.
V
Farve: RAL 9010

Nem vedligeholdelse
VELFAC 200 Energy består udvendig af en ramme af aluminium,
som gør, at vinduer og terrassedøre stort set er vedligeholdelsesfrie,

VELFAC 200 ENERGY

samtidig med at de modstår vind og vejr. Indvendig er der trækarme,

hed. Risikoen for indbrud gennem VELFAC 200 vinduer, terrassedøre

Serien kan leveres i alle RAL farver
både udvendigt og indvendigt, så du
ikke behøver gå på kompromis med
boligens udtryk.
Forskelligt tilbehør giver yderligere
mulighed for tilpasning til dit behov.

og skydedøre er minimeret, da glaslisten sidder indvendig. Det gør

Læs mere om mulighederne på

som er med til at skabe en varm atmosfære.

Undgå indbrud
VELFAC 200 Energy er konstrueret med fokus på kvalitet og sikker-

det sværere for tyven at komme ind, når ruden ikke kan fjernes udefra.

www.VELFAC.dk

Vinduer og terrassedøre kan desuden udstyres med børnesikring og
paskvilgreb med lås.

Tilbehør
Paskvilgreb
standard
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Paskvilgreb
m/børnesikring

Paskvilgreb
m/lås

Paskvilgreb
t/cylinderlås

Maxi-greb til
paskvilgreb

Friskluftventil
40 cm2

Børnesikring

Stormkrog

PN-sikring

 ELFAC 200 vinduer og
V
terrassedøre med 54 mm sprosser
i nybyggeri. Farve: RAL 7035
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VELFAC Classic
- dannebrogsvindue i autentisk design
VELFAC Classic vinduer og terrassedøre er udviklet specielt til klassiske huse fx patriciervillaer, bondehuse og murermestervillaer. Det
klassiske udtryk understreges af en buet ”kitfals”, der giver en blød afslutning mod ruden, synlige hængsler i sidehængte rammer og smalle
sprosser, som giver en elegant opdeling af ruderne.
Vinduer og terrassedøre kan frit opdeles med poste og sprosser.
 ELFAC Classic vinduessystemet omfatter dannebrogs-,
V
frederiksberg- og palævinduer.

Nem vedligeholdelse

VELFAC Classic vandnæse set udefra.

 ELFAC Classic: Et energivindue rigt på designelementer der
V
giver et autentisk look.

VELFAC Classic består udvendig af en karm og ramme af aluminium,
som gør, at vinduer og terrassedøre stort set er vedligeholdelsesfrie,
samtidig med at de modstår vind og vejr. Indvendig er der trækarme,
som er med til at skabe en varm atmosfære.

Undgå indbrud
Alle VELFAC Classic elementer er udstyret med forstærkede hængsler og skråtstillede skruer samt sikkerhedslimet rude. Vælges
VELFAC Classic med paskvilgreb er disse desuden udstyret med et
paskvilsystem med tre lukkepunkter og hærdede hærgekovler, samt
sikkerhedsslutblik ved kolve- og låserigler. Sikkerhedspakken i elementer med paskvilgreb gør det yderst vanskeligt at bryde vinduer og
terrassedøre op.

 ELFAC Classic vinduer med 23 mm
V
sprosser. Farve: RAL 9010

VELFAC Classic 2-fags dannebrogsvindue
med 23 mm sposser. Farve: RAL 9010

Tilbehør
Anverfer

10

Stormkrog

Stormjern

Paskvilgreb
standard

Paskvilgreb
m/børnesikring

Paskvilgreb
m/lås

Friskluftventil
40 cm2

Børnesikring

PN-sikring

 ELFAC Classic vinduer med 23 mm
V
sprosser. Farve: RAL 9010
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VELFAC Ribo
- gedigent design der passer ind overalt
VELFAC Ribo egner sig specielt godt til vinduesudskiftninger i huse
og byggerier fra 1960erne til 1980erne. Med VELFAC Ribo vinduer
kan huset bevare sit oprindelige udtryk, og det er også muligt kun at
udskifte enkelte vinduer i huset, uden at det skader helhedsindtrykket.
VELFAC Ribo fås i to udgaver: VELFAC Ribo træ, som er et rent
trævindue, og VELFAC Ribo alu, en kombination af træ indvendig og
aluminium udvendig.

VELFAC Ribo. Farve: RAL 9010

VELFAC Ribo. Farve: RAL 9010

VELFAC 200 vinduer og skydedøre i nybyggeri. Farve: Granit 60

Spar på varmen
Energimæssigt er der store gevinster ved at skifte de gamle vinduer
ud med VELFAC Ribo, da vinduet har en af markedets bedste isoleringsværdier.

Undgå indbrud
Når du vælger VELFAC Ribo får du en sikkerhedspakke med i købet. Ekstra stærke sikkerhedsbeslag og lukkemekanismer samt sikkerhedslimet rude gør det særdeles vanskeligt at bryde vinduet op.

 VELFAC Ribo alu. Farve: RAL 9005
VELFAC Ribo. Farve: RAL 9010

Tilbehør
Paskvilgreb
standard

Paskvilgreb
m/børnesikring

Paskvilgreb
m/lås

Friskluftventil
40 cm2

Børnesikring

PN-sikring

VELFAC Ribo alu i renoveret 60'er parcelhus. Farve: RAL 9005
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Vinduer
med UNIK
VELFAC 200 vinduer og terrassedøre
ENERGIPERFORMANCE
med 54 mm sprosser i nybyggeri.
Farve: RAL 7035
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ruder
Alle VELFAC vinduer leveres som standard
med en 2-lags lavenergirude. Dertil er det
muligt at kombinere med glas, der skærmer
mod solen, reducerer støj og er indbruds-

 VELFAC 200 vindue med
VELFAC DÉCOR satin glas.

Farver og overflader
VELFAC vinduer og døre fås i et utal af farver og med flere forskellige overflader. I de fleste systemer kan du frit vælge mellem alle RAL farver, ligesom du kan vælge forskellige
farver ude og inde.
Mulighederne varierer en smule, afhængigt af hvilket vinduessystem du vælger. Se farvesortiment for de enkelte systemer på vores hjemmeside www.VELFAC.dk eller spørg
din tømrermester. Du kan se rigtige farveprøver i vores VinduesHuse i Horsens, Herlev eller Ringkøbing.

hæmmende. Alle VELFAC energiruder kan
endvidere leveres med sikkerhedsglas.
Hvis du ønsker at forhindre frit ind- og udsyn på fx badeværelset eller ved indgangsdøren, kan du vælge mellem en af de fem
VELFAC DÉCOR løsninger:

Satin

Pacific

Carré

Cotswold

Mat Lam
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Vælg den rigtige facadedør

Facadedøre

VELFAC 600 dørsystem består af elegante, holdbare og funktionelle døre i vedligeholdelsesnemme materialer. Og der er
mulighed for at designe en dør, der passer til netop dit hus. VELFAC 600 fås både som rammedør og pladedør. Begge typer
kan vælges både som enkeltdør, enkeltdør med sideparti eller som dobbeltdør. Sidepartiet kan vælges både i VELFAC 200i og
VELFAC 400i, så det matcher vinduerne og giver et harmonisk facadeudtryk.

VELFAC Pladedøre

VELFAC facadedøre består af elegante, holdbare og funktionelle døre i vedligeholdelsesnemme materialer.
Og der er mulighed for at designe en dør, der passer til netop
Uden
profilering

dit hus. VELFAC facadedøre fås både som facadedør med glas
og pladedør. Begge typer kan vælges både som enkeltdør,

Oval

Sidepartiet kan vælges, så det matcher vinduerne og giver et

Pladedøren er en traditionel hoveddør, hvor selve døren er en
isoleret sandwichplade af træ. Døren leveres som træfinérplade

Diagonal

Vinkel

Oval

Antik

Halvcirkel
med sprosser

Rektangel

Kvadrat

Cirkel

Kvadrat
på spids

Rudeudskæringer

enkeltdør med sideparti eller som dobbeltdør.

harmonisk facadeudtryk.

Lodret

VELFAC 600
pladedør

Pladedøren er en traditionel hoveddør, hvor selve døren har en isoleret sandwichplade af træ. Døren leveres som træfinérplade med eller uden profileringer på
udvendig side, hvoraf de fleste kan kombineres med glasudskæringer. Indvendig er
pladedøren altid uden profilering. Udvendig er karmen beklædt med aluminium.

VELFAC Facadedøre med glas

med eller uden profileringer på udvendig side, hvoraf de fleste

 ELFAC pladedør uden profileV
ring. Farve: RAL 3013. Sideparti i
VELFAC 200 med forsat profil.

 ELFAC facadedør med 3 glasfelter
V
og og 31 mm sprosser. Farve: RAL
9010. VELFAC 200 vinduer.

 ELFAC pladedør uden profilering.
V
Farve: RAL 9010

 ELFAC facadedør med 1 glasfelt
V
og sideparti med VELFAC Ribo fylding. Farve: RAL 7016.

 ELFAC pladedør med lodret proV
filering. Sideparti i VELFAC 200
med 54 mm sprosser. Farve: RAL 7035

 ELFAC pladedør uden profilering
V
med rektangulær glasudskæring.
Farve: RAL 7015

kan kombineres med glasudskæringer. Indvendig er pladedøren
altid uden profilering. Udvendig er karmen beklædt med aluminium.
Facadedøren med glas er det rigtige valg, hvis du ønsker
et stort lysindfald og en designløsning, der svarer til VELFAC

1 glasfelt
1 glasfelt

vinduerne med aluminium på den udvendige side og træ på den

2 glasfelter
2 glasfelter

3 glasfelter
3 glasfelter

4 glasfelter
1 fyldning
8 glasfelter

6 glasfelter
1 fyldning
1 glasfelt
1 fyldning

4 glasfelter
2 fyldninger
1 glasfelt
friset fyldning

indvendige. Døren kan opdeles i felter med sprosser. Der kan
isættes glas eller aluminiumsfyldninger.
Tilbehør. VELFAC døre leveres som udgangspunkt uden greb,

VELFAC 600
rammedør

Rammedøren er det rigtige valg, hvis man ønsker et stort lysindfald og en designløsning, der svarer til VELFAC vinduerne med aluminium på den udvendige side
og træ på den indvendige. Døren kan opdeles i felter med 36 mm eller 111 mm
sprosser. Der kan isættes glas eller aluminiumsfyldninger.

men vi kan tilbyde et lukkegreb med roset og cylinder i et gedigent design.
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 ELFAC facadedør med 3 glasfelter
V
og og 31 mm sprosser.
Farve: RAL 9010
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Sådan køber
du vinduer

Vindue
udskif stning?
Bestil
g

ratis
på VELF opmåling
AC.dk

Der kan være mange overvejelser i forbindelse med køb af vinduer og døre. Derfor har vi
lavet en guide, som gør det nemmere at købe VELFAC vinduer og døre.

Gode grunde
til at vælge
VELFAC
Unikt design

Spar på varmen

Et enkelt og godt design kendetegner VELFAC vinduer. Udvalget er

Da familien Christensen gik i gang med at

stort og kombinationsmulighederne uendelige.

bygge, valgte de at sætte energirigtige vinduer
fra VELFAC i huset. De lukker nemlig masser

1

Find ud af hvilken type vinduer
der passer til boligtypen

2

Få en pris

3

Bestilling af vinduer og døre

4

Montage af vinduer og døre

Spar på varmen

af gratis solvarme ind. ”Da gasselskabet skulle

VELFAC vinduer er blandt de bedste energivinduer på markedet og

udregne vores forventede varmeforbrug, kom

lever op til fremtidens energikrav.

de frem til, at vi ville bruge for 16.000 kr. om
året på at varme de 243 m2 bolig op. Men vo-

Se lyset

res faktiske varmeregning er væsentlig lavere,

Du kan lege med farver og vindues

Du kan finde en VELFAC Vindues-

Når du har besluttet dig for, hvilke

Tidspunktet for montagen aftaler du

Lyset kan strømme frit ind ad VELFAC vinduerne, da de er konstru-

nemlig på højst 7.000 kr.,” fortæller Allan Chri-

design med VELFAC Designer på

Mester eller andre forhandlere af

vinduer og døre du ønsker, bestiller

med VELFAC VinduesMesteren, for-

eret med den størst mulige glasflade.

stensen.

www.VELFAC.dk

VELFAC vinduer og døre på

VELFAC VinduesMesteren, forhand-

handleren eller din egen tømrerme-

®

www.VELFAC.dk.

leren eller din egen tømrermester

ster, hvorefter han udfører montagen

Høj kvalitet

Her kan du nemt få et overblik over,

VinduesMesteren kommer og måler

dem hos VELFAC.

og bortskaffer dine gamle vinduer

VELFAC vinduer og døre bliver hele tiden videreudviklet, så de lever

Se lyset

hvilke typer vinduer, der passer til

op, når det passer dig. Dernæst sen-

efter aftale.

op til de højeste krav på markedet.

"Vi valgte VELFAC vinduer på grund af det

hvilken type bolig. Både hvad angår

der han dig et tilbud på vinduer og

farve og udseende.

døre, samt montering og bortskaf-

Slip for at male

ind. Og vi har bestemt ikke fortrudt vores valg,

felse af dine gamle vinduer.

VELFAC tilbyder en lang række produkter, som stort set er vedlige-

vi nyder både lyset og varmen, der strømmer

holdelsesfrie.

ind gennem vores vinduer hele året." siger In-

Du får inspiration til, hvordan du selv

slanke design, der lukker ekstra meget dagslys

kan ændre udtrykket på din egen

OBS:

bolig.

VELFAC vinduer forhandles ude-

Føl dig tryg

lukkende gennem VinduesMestre,

Det er svært at bryde ind ad VELFAC vinduer. Vinduernes konstruk-

tømrermestre eller forhandlere.

tion sikrer, at det er umuligt at fjerne ruden udefra.

Se mere på www.VELFAC.dk.

ger Lise Kirk.

Privatpersoner kan ikke købe direkte
hos VELFAC.

18

19

certificeret i henhold
til

af

Det Norske Veritas,
Danmark A/S
Certificeringsafdelingen

Spørg efter vores FSC®-certificerede produkter.

VELFAC A/S
Tlf. 70 110 200
Fax 70 110 201
tilbud@VELFAC.dk
www.VELFAC.dk

Besøg vores udstilling
VELFAC VinduesHuset®
på en af følgende adresser:
Marielundvej 48
2730 Herlev
Birkmosevej 22A, 1. sal
6950 Ringkøbing
Bygholm Søpark 23
8700 Horsens
Eller besøg vores ubemandede udstilling:
HUSET (Byggecentrum)
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart
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