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Norgesvinduet består av to fabrikker - Etablert i 1918

Miljøbevisst  
            bruk av  
    kjerneved 

 – naturens egen impregnering!

  Kvalitet gir trygghet.

  Skapt for norske forhold.

  Kjerneved, naturens egen impregnering.

  Tilpasset nybygg og rehabilitering.

  Utadslående og innadslående vinduer 
og dører, og fastkarmer i alle fasonger.

  Leveres i hht. dagens TEK 10 krav. 
Passiv krav 0,8 – helt ned i u-verdi 0,6.

  Funksjonsglass 
Solvarmedempende, lyddempende, 
selvrensende, Sikkerhet – eller 
kombinasjoner av disse.

  Testet og godkjent brannhemmende 
produkt i E 30-, EI 30- og EI 60-utførelse.

  Leveringsdyktige.

Norsk klima er i endring.
I SINTEF sin tekniske godkjenning  
er alle hovedproduskter testet og  
godkjent for følgende egenskaper:
3 Lufttetthet
3 Regntetthet
3 Testet med flere ganger  
 orkan styrke
3 Betjeningskraft
3 Termiske egenskaper
3 Helse- og miljøfarlige kjemikalier
3 Inneklimapåvirkning
3 Avfallshåndtering
3 Miljødeklarasjon
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 HVILKEN FUNKSJON?
 Vindu
 Åpningsvindu eller fast vindu, 

utadslående eller innadslående?

  Horisontalt glidehengslet 
utadslående vindu (HGU)

  Sidehengslet utadslående vindu 
(SHU) / Vertikalt glidehengslet 
utadslående vindu (VGU)

  Topphengslet utadslående 
vindu (THU)

  Fastvindu (FKN)

  Innadslående bunn-/
sidehengslet vindu (BSI)  
En-greps vrider, kan leveres  
med 50/100% låsbar vrider.

 Balkongdør / skyvedør

  Balkongdør utadslående (BDU) 
Balkongdør utadslående 2-fløyet (BDU2) 
Standard med trinnløs luftebrems!

  Balkongdør innadslående (BDI) 
Balkongdør innadslående 2-fløyet (BDI2)

  Skyvedør (SKD)

  Behov for trykkutligning.  
2-lag (1000 m.o.h.) – 3-lag (800 m.o.h.)

 KRAV TIL U-VERDI

3 U-verdien (W/m2K) angir 
hvor mye som slipper ut pr 
kvadratmeter vindu. Enkelt 
fortalt gir lav U-verdi bedre 
varmeisolering.

3 U: 0,8 er kravet ved bruk i 
Passivhus. Den gjennomsnittlige 
u-verdien på leveransen skal være 
0,8 eller lavere

3 U: 1,0 er anbefalt av Enova. 
3 U: 1,2 er myndighetskravet nå 

med utgangspunkt i TEK 10. 

 HVILKEN TYPE GLASS?
	 Det er stor forskjell på glass! Mange funksjoner som  

kan bygges inn i glasset for å gi ønskede egenskaper.

3 Personsikkerhetsglass – Ved store glassflater er det risiko for 
sammenstøt og ulykker, velg personsikkerhetsglass som en 
rimelig forsikring for å unngå personskader. (TEK 10 har krav 
om sikkerhetsglass på alle glassflater under 0,8 meter fra gulv)

3 Solvarmereflekterende glass – reduserer effektivt innslipp av 
solvarme men gir samtidig rikelig med dagslys!

3 Selvrensende glass – anbefales på steder som er  
vanskelig å komme til for vanlig vask av vinduer

 ØVRIG

3 Vi anbefaler Norgesvinduer 
med aluminiumskledning – 
gir minimalt med vedlikehold 
og vesentlig lenger levetid på 
produktet!

3 Sprosser – Gjennomgående eller 
utenpåliggende. Kan kombineres, 
leveres i tre eller aluminium og i 
flere dimensjoner.

3 Ventil – I nye hus med balansert 
ventilasjon er det ikke behov for 
ventil, men ved rehabilitering eller 
i fritidshus  løser ventil behovet for 
god ventilasjon.

3 Besøk vår web-side  
www.norgesvinduet.no  
for mer informasjon og flere 
tips, eller ring oss for en hyggelig 
vindusprat! ww
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Aluminumskledning  
gir god beskyttelse mot  
regnvær og sollys,  
samtidig som vinduet  
beholder sine gode
termiske egenskaper. 

Huskeliste Gode råd


