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Det vigtige vindue
Vinduer er adgang til oplevelser. Vi søger at få vindues
pladsen, så vi kan følge med i den verden, der er uden
for. Og vi drages mod lyset. Lyset er afgørende for vores
liv. Det påvirker sindet og dermed vores velbefindende.
Hvor der er lys, er der håb. Derfor er det vigtigt at bo
og arbejde, hvor der er vinduer, som sender et godt
dagslys ind.

LUFT

Det rigtige vindue
Et vindue er ikke bare et hul i væggen.
Det gælder om at vælge det rigtige vindue.
Udformningen af rammer, karme og
sprosser afgør, hvor blødt lyset falder ind.
Vinduerene giver huset karakter.
Derfor skal stilen passe med husets alder.
Vinduet skal også beskytte mod regn og
blæst og samtidig isolere mod unødigt
varmetab og støj. Og så skal vinduet jo
gerne holde i mange år. Håndværker
vinduet har en lang levetid, fordi kun det
bedste er godt nok, uanset om det er fyr,
mahogni eller træ/alu.

LIV

Lige din type
HåndværkerVinduet fremstiller vin
duer og døre, akkurat som du ønsker
det. Produktionen er lagt an på at
producere efter mål.

Træ/alu vinduer
Vores træ/alu system kaldes COto.
Her kombineres det bedste fra vores træ vinduer, med
det højt isolerende komposit og vedligeholdelsesfrie
aluminium udvendig.
Alle profiler er udført så de til forveksling ligner
traditionelle træ vinduer. COto systemet tilbydes som
COto48 med 2 lag super lavenergi termo eller COto62
med 3 lag super lavenergi termo.
Med den rigtige sammensætning har træ/alu vinduet en
dokumenteret uværdi på ned til 0,7 på det samlede
vindue.

Kvalitetsprodukter

HåndværkerVinduet er tilsluttet DVC, Dansk Vindues Certificering og er derfor underlagt meget strenge krav til kvalitet af træ
beslag.
HåndværkerVinduet er tilsluttet DVV,og
Dansk
Vindues Verifikation, og er
derfor underlagt meget strenge krav tilMaskinparken
kvalitet af træ
beslag.
erog
under
konstant udvikling, men betjenes altid af
faglærte tømrere eller maskin-snedkere.
Maskinparken er under konstant udvikling, men betjenes altid af faglærte
tømrere eller maskinsnedkere.

Kvalitetsprodukter
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