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VELFAC Classic
Klassisk og autentisk

Vinduer og døre udviklet specielt til
klassiske huse som bondehuse, patricierog murermestervillaer
Med VELFAC Classic får du vinduer, der forener moderne krav til
isoleringsevne med det oprindelige udtryk på vinduerne, som de
stilmæssigt så ud for 200 år siden.
Serien består af vinduer og døre i en alu/træ konstruktion, der
kræver minimalt vedligehold, eller i en smuk, ren trækonstruktion.
3-lags ruden med energimærke A hjælper godt til at holde på
varmen. Du kan dog få en 2-lags konstruktion med energimærke B,
som er godkendt til fx udhus eller sommerhus.

Designet i samarbejde med stadsarkitekter
Grundige studier af stilperioder og forskellige bygningstyper samt
vedvarende sparing med bl.a. stadsarkitekter har resulteret i
det smukke, danske VELFAC Classic design, der understreges af
forskellige former for profilering, tilbehør og sprosser.
Vinduernes gennemførte 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.

Få en skræddersyet løsning
Detaljerne gør en stor forskel, når det skal passe til et hus i klassisk
byggestil. Du får med VELFAC Classic frihed til at skabe dannebrogsvinduer, bondehusvinduer, palævinduer eller frederiksbergvinduer, alt efter hvad der passer til dit behov og husets udtryk.

VELFAC Classic karmudsnit

Design vinduerne så de passer til husets stil

Det betyder, at du kan bibeholde bygningens klassiske udtryk, selvom vinduerne er helt nye og lever op til moderne energimærkning.

Bredt udvalg af gennemtænkt tilbehør
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Smukke sprosser fuldender udtrykket
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Detaljerne gør forskellen
Det er ikke kun farve og form, der har betydning for, om du får det største udbytte af dine nye vinduer.
Du har masser af muligheder for at vælge glas og tilbehør, der passer til netop dit hus og dine behov, og
du kan altid spørge os, hvis du er i tvivl. Så hjælper vi dig.

Glastyper
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Energibesparelse
Antal lag i vinduet har betydning for varmeforbrug og indeklima. I dag er kun vinduer med energimærke A
godkendt til helårsboligen for at sikre minimalt varmespild. Du kan dog stadig vælge B-mærkede ruder til
sommerhus og uopvarmede bygninger.
VELFAC Sound
Udefrakommende støj kan være meget generende. Bor du i et område med meget trafik, kan vinduer,
der reducerer støj, forbedre indemiljøet væsentligt, og du vil opleve en behagelig ro indenfor.
VELFAC Sun
Solafskærmende ruder er en effektiv måde til at holde indendørstemperaturen nede i rum
med syd- og vestvendte vinduespartier. De hjælper til at holde generende sollys ude og undgå overophedning, men lukker samtidig masser af naturligt lys ind i rummet.
VELFAC Safety
For ekstra tryghed kan du vælge sikkerhedsglas, som ikke splintrer, hvis uheldet skulle være ude og en
rude bliver smadret. Det minimerer risikoen for personskade og kan bruges i fx. terrassedøre, skydedøre,
facadedøre og lavtsiddende vinduer.
VELFAC Décor
Décor-ruder hindrer det frie indkig og udsyn i fx. badeværelsesvinduer og facadedøre.
Du kan vælge mellem 5 forskellige varianter.

Satin

Pacific

Cotswold

Carré

Mat lam

Ekstra tilbehør
Husk, at du kan tilpasse dine døre og vinduer til dine og familiens behov. Et sikringsbeslag kan
give ekstra tryghed i hverdagen. Vi rådgiver gerne, så du får den helt rette løsning.

Åbningsbegrænser

Paskvilgreb
m/børnesikring

PN-sikring

Stormkrog

Paskvilgreb
m/lås

Anverfer
(alternativ til
greb)

Åbningsbegrænseren stopper åbningen af vinduet ved ca. 5 cm og den skal frigøres
korrekt, før vinduet kan åbnes helt.
Et greb med børnesikring har en knap monteret, som skal holdes inde, før vinduet kan åbnes.
En PN-sikring gør livet sværere for indbrudstyve.
Stormkrogen fastholder terrassedøren under udluftning.
Grebene kan leveres med lås som ekstra sikkerhed.
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Se hele udvalget af tilbehør på VELFAC.dk
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