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Hvad skal i vælge?
Vi ved, at der er mange valg der skal tages, når jeres hjem mangler nye vinduer og
døre. For nogle af jer er det første gang, og det er ikke altid en let opgave. Derfor
vil vi gerne hjælpe jer, så vi i fællesskab kan finde de rigtige vinduer og døre til jer.
Spørgsmålet er bare hvilke produkter, fra vores store udvalg, der passer til jeres
hjem:
Hvilke vindues-og dørtyper leder i efter?
Skal de laves i træ eller træ/alu?
Hvilke farver skal de være?
Hvilke ruder vil i have i dem?
Med vores katalog i hånden vil vi gerne give jer et indblik i, hvilke valg der skal tages,
og samtidigt give jer lidt inspiration med på vejen. Så uanset hvilke døre og vinduer
i leder efter, kan i være sikre på, at vi hos DANA VINDUER, vil gøre vores ypperste
for at gøre jeres nye vinduer og døre til de bedste, i nogensinde har haft.
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Vinduesfacader er lig med lys
Husets tilbygning er udstyret med en stor facadeløsning,
i form af vinduespartier der sikre størst mulig lysindfald.

Stue og terrasse i èt
Træ/alu vinduerne er kombineret med terrassedøre, og skaber et lyst og energibesparende areal med let udgang til terrassen.
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Enkelt- og Kombinationselementer i flere forskellige
former og størrelser.

Moderne vinduer
af træ/alu, til det traditionelle murværk, giver bygningen en elegant og
flot facade.

Se flere projekter på vores
hjemmeside
www.dana-vinduer.dk
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Træ naturligvis
Et flot og naturligt udtryk opnås her gennem
benyttelsen af trævinduer i den mørkebrune
mahogni som kontrast til bygningens hvide
mursten.
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Automatik og tilgængelighed
Med Windowmaster er det muligt
at åbne de øverste vinduer.

Entre med lys
Bygningens store glas entre giver en
god belysning til bygningen.
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Moderne dansk sommer
Det danske vejr er hurtigt skiftene,
og aldrig helt til at stole på. Sommerhuset har træ/alu vinduer der holder
på varmen, og gør det beboeligt i alle
årstider.

Elementerne er lavet med mahogni
indenfor og den sort malede aluminiumsprofil udendørs.

Elementerne er lavet med
mahogni indenfor og den
sort malede aluminiumsprofil udendørs.
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Funktionel glasfacade
VUC Vests bygning er udstyret med en
af DANA VINDUERs slanke og elegante
design.

Kombination af elementer
Glasfacaderne består af kombinationselementer med fast karm- og dreje/kip
elementer
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Vinduer behøver ikke alle at være ens
Bygningens design benytter sig her både af træ
og træ/alu elementer.

Alle elementerne i murstensbyggeriet
er af kernetræ mahogni.
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Store glasfacer af træ/alu elementer
hjælper bygningen med at spare på energi
regningen
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Villaen er bygget med et
stort hjørnevindue, som
giver god udsigt.

Vinduer i flere størrelser
Huset benytter vinduer af forskellige
størrelser, der giver et godt lysindfald
gennem hele bygningen.

Når hus og have går i ét
Huset har, som tilbygning, et orangeri med træ/alu glaspartier.

De øverste vinduer i orangeriet
benytter windowmaster, så en
kontakt kan styre det hele.
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Facadedøren er lavet uden
gennemgående lodpost.

Børneleg med fest og farver
Adskellige af bygningens vinduer er udstyret med
emaljeruder i grøn og special farvede døre, der giver
bygningen en livlig stemning.
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Døre og vinduer til enhver smag

Hos DANA VINDUER har vi døre og vinduer til enhver smag. Vi viser her en lille smagsprøve,
på det store udvalg af elementer vi har at byde på.
Fås i mange
forskellige farver,

Facadedør

Terrassedør

...former

Facadedør
med udfyldninger.

Pladedør med
overparti

Facadedør
med glas

Halvdør

Pladedør

Facadedør

...og med forskellige udskærringer

Pladedør

Facadedør

...Og overpartier
Mulighed for
sidepartier

Facadedør med
sideparti

Dobbeltdør med overparti
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Facadedør med sideparti og overparti

...med eller
uden sprosser?

Skal det være et
sidehængt vindue?

Sidehængt vindue

Sidehængt vindue

Topstyret vindue

...Eller et med fast karm?

Vindue med fast karm

eller en kombination?

Dannebrogs
vindue

kombinationselement af vindue med fast karm og
topstyret vindue

kombinationselement af vindue med fast
karm og topstyret vindue

Vindu
er
firkan behøver ikke
tet
at vær
e
Vi kan .
lave m
ange f
ormer

Vindue med fast karm

Vinduer med fast karm

Vindue med fast karm
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Sidehængt vindue

Mange flere valgmuligheder
Vi har mange forskellige produkter, mange flere end der er plads til her. Så skulle du have nogle andre
elementer i tankerne, eller nogle specielle ønsker, kan du altid kontakte os, og vi vil kigge på sagen.
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Træ eller træ/alu?
Træ

Alle produkter fra DANA VINDUER er lavet som solide trækonstruktioner i kærnetræ. Trækonstruktionerne er produceret til være stabile, og til at have en lang levetid. Derudover er de lette at vedligeholde. Alle træprodukterne kan laves i mahogni, eg eller malet fyrretræ, og har alle energimærke B.
Produkterne er som standard produceret i malet fyrretræ.
Vores træprodukter kommer i to forskellige udgaver: Timber og Timber+.

Timber

Timber i standard
malet fyrretræ.

Timber +

Timber+ i standard
malet fyrretræ.
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Træ/alu
Udover trækonsturktionen er Træ/alu produkterne fra DANA VINDUER også udstyret med en ydre
klimaskærm af aluminium. Den ydre klimaskærm gør produktet slidstærkt, og mere resistant over for
det danske vejr. Træ/alu produkterne kan laves i enten mahogni, eg eller malet fyrretræ, og har begge
energimærke A. Produkterne er som standard produceret i malet fyrretræ.
Vores træ/alu produkter findes i to udgaver: Frontline og Danaline+.

Frontline

Classic frontline i eg

Frontline med massiv
egeramme.

Danaline +

Danaline + er udstyret med en kompositkerne, der forhindre eventuelle
kuldebroer. Produktet udføres som
standard i malet fyr.

Danaline+ i mahogni
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Facadegreb

Jasagreb

Dreje/kip greb

Anverfere

Facadegreb

PN-sikring

Paskvil med sikring

Redningsåbning

Greb til vinduer og døre
Døre og vinduer skal gerne passe ind i den stil, der er lagt for hjemmet. Derfor tilbyder vi et udvalg
af forskellige greb og tilbehør, som både har praktiske kvaliteteter såvel som et pænt udseende.
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Detaljer

Det handler om at gøre det unikt!

Dit hjem skal være fristed for dig, og skal derfor være specielt designet til dine ønsker. Derfor handler det om at gøre hjemmet unikt. Hos DANA VINDUER har vi forskellige tiltag, der kan give dine
elementer, det design du ønsker.

Softline profil

Bondehus profil

Hos Dana har vi to forskellige profiler at vælge i mellem. Den moderne softline eller den traditionelle
bondehus profil.

Bundstykke i
træ

Glaskant i
aluminium

Bundstykke i
aluminium

Se mere omkring bundstykker,
glaskanter osv. på vores hjemmeside
www.dana-vinduer.dk
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Ventilation i
karm

Farver

Hvilken farve har du i tankerne?
Der er mange muligheder, når vi snakker farver. Nogle foretrækker standard farverne, mens andre
har noget mere specielt i tankerne. Vi har valgt vores standardfarver, efter hvad der oftest bruges i
branchen, men har du en anden farve i tankerne, skal vi nok finde en løsning.

Standardfarver kun til Træ
TS 5766
Svensk rød
RAL 5010
Enzianblå
RAL 8016
Mahognibrun
TS 7536
Umbra Grøn
RAL 9001
Cremehvid
RAL 7035
Lys grå

Standardfarver til Træ og Træ/alu
RAL 9010
Ren hvid
RAL 7016
Antrasitgrå
RAL 9005
Dybsort

Farvene kan ikke gengives helt korrekt på tryk, og er derfor kun vejledende.
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Ruder
...med mange forskellige egenskaber
Ruderne i dit vindue kan have mange egenskaber. Nogle er skabt til at forhøje sikkerheden i dit
hjem, andre er skabt til at formindske hverdagens irritationer. Uanset om du har en problem med
varme, kulde, sikkerhed eller larm er der en rude der kan hjælpe på sagen.

Her hos DANA VINDUER tilbyder vi:
Sikkerhedsruder

Solafskærmende ruder

Lydreducerende ruder

Persienneruder

Ruder som styrker personsikkerheden. Eksempelvis så børn ikke kan smadre et vindue på
første sal og falde ud.

Ruder med støjreducerende egenskaber, så du
kan få ro uanset hvor tæt på trafikken du bor.

Ruder der begrænser indtaget af sollys og varme,
så rummene ikke overopheder på varme dage.

Ruder med indbyggede persienner der giver
mulighed for afskærmning på svært tilgængelige
vinduer.

Emaljeruder

Ruder med farvet glas til specielle glasfacader.

Som standard er elementer fra DANA VINDUER installeret med lavenergiruder og en sort varmekant.
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Cotswold

Kathedral

Listral

Ornamentglas
...til rum hvor du gerne vil være dig selv
Ikke alle situationer er rare at have tilskuere til. Derfor er det en mulighed, at benytte ornamentglas.
Glasset er specialt fremstillet, til at give dig den privathed du ønsker. Ornamentglas har den fordel
at det ikke forhindre lyset i at komme ind, men kun forhindre folk i at kigge ind. Glasset kan benyttes både som et design valg eller som privathedsbarriere.

Arena

Satimat

Silvit
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Sikkerhed

Ingen grund til at gøre det let for tyven
Det er desværre umuligt at gøre dit hjem 100% tyverisikret, men der er ingen der siger du behøver
at gøre det let for dem. Tyve har hverken tid, eller medbragt værktøjet, til at udføre store angreb
på dit hus. Derfor handler det om at gøre de mest sårbare dele af dine døre og vinduer stærkere, så
tyven ikke har tid til at bryde ind i dit hjem.
Hos DANA VINDUER har vi forskellige indbrudshæmmende tiltag, så du kan forøge sikkerheden i
dit hjem. Herunder ser du nogle af de tiltag der kan foretages.

Sikkerhedsglas:

Fuldlimning af rude:

Sikkerhedspaskvil:

Kodegreb:

PN-sikring:

Magnetkontakt:

Lamineret glas er svært at
Ruden limes hele vejen
bryde igennem da glaset
rundt, hvilket gør den yderst
hænger tilbage i foliestykket svær at fjerne

Grebet sørger for at døren
ikke kan åbnes uden kode
hvilket forhindre ekstra
flugtveje til tyven.

Sikring til Vindue så vinduet
ikke kan åbnes videre op
udefra.

Forhindre at vinduet kan
brydes op med koben

Justerbart slutblik:

Metalplade der benyttes i
sammenhæng med låsemekanismen.

Kontakter forbundet til
alarmsystem der går igang
hvis de adskilles.

Sikkerhedsmekanismer til døre
Døre fra DANA VINDUER kan fremstilles, med
muligheden for at implementere systemer som
Yale doorman kodelås og Ruko Elektromagnetisk lås.

Yale Doorman
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Ruko El582

Åbnefunktioner

Fast Karm
Den faste karm kan ikke åbnes, men giver derimod maksimalt lysindfald.

Sidehængt vindue
Det sidehængte vindue er en klassisk åbnefunktion med 2 - 4 synlige hængsler.

Sidestyret Vindue
Det sidestyrede vindue er en videreudvikling af det sidehængte vindue. Rammen åbner 90 grader eller ca. 170 grader, hvilket sikrer at vinduet kan pudses
indefra. Det sidestyrede vindue er forsynet med friktionsbremse.
rammen er hængslet i glideskinner i top og bund.

Topstyret Vindue
Når vinduet betjenes glider rammen ned, samtidigt med at rammen åbner udad.
det sikrer en nem betjening og god ventilation. Vinduet er hængslet i glideskinner i siderne og betjenes med paskvilgreb.

Topvendt vindue
Topvendevinduet minder i høj grad om det topstyrede vindue, men vinduesrammen kan vendes 170 grader rundt, således at vinduet kan pudses indefra.
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Dreje/kip vindue
Dreje/kip vinduet er en multifunktionel type vindue med mulighed for sidehængt eller bundhængt åbning.
Den sidehængte funktion kan give op til 90 graders åbning, mens den
bundhængte giver mulighed for at danne en ventilationsåbning.

Facadedør/Pladedør
Facadedøren og pladedøre er enkeltdøre med mulighed for indadgående eller
udadgående åbningsfunktioner. Pladedøren består af en isoleret uigennemsigtig plade.-Facadedøren har et stort -og/eller fyldningsareal med mulighed for
opdeling med sprosser eller tapstykker.

Dobbeltdør
Dobbeltdøren består af to døre vendt mod hinanden. Dobbletdøren kan fås
enten som facadedøre eller pladedøre.

Halvdør
Halvdøren er en todelt dør med 2+2 hængsler. Døren giver mulighed for at
enten åbne top eller bund og top sammen.

Dør med sideparti
De fleste døre fra Dana Vinduer har mulighed, for at blive lavet med sidepartier
og overpartier, med faste karme eller åbnefunktioner.

Terrassedør
Terrassedøren kan fås både som enkelt-og dobbeltdør. Som standard vil døren
have et indvendigt paskvilgreb med muligheder for kodegreb.
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Se mere på vores hjemmeside:
www.dana-vinduer.dk

Kontakt
T: +45 97 38 45 00
M: tilbud@dana-vinduer.dk
Vi tager forbehold for trykfejl og mangler.

Fabriksvej 4,
6973 Ørnhøj
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www.dana-vinduer.dk

