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VELFAC 200

Det originale designvindue

Luk dagslyset ind med unikt design
VELFAC 200 vinduet er kendetegnet ved sit helt unikke, elegante
og tidløse design med meget enkle og stramme linjer. På grund af
vinduernes smalle rammer øges andelen af glas og dermed også
lysindfaldet.
Vinduerne passer godt til nybyggeri og renovering, hvor facaden
skal have et enkelt udtryk. Den unikke konstruktion gør, at der ikke
er nogen synlig forskel på vinduer og terrassedøre uanset åbnefunktioner. Det er med til at understrege de rene linjer i facaden og
give et spændende og moderne udtryk.
Med frit farvevalg både udvendigt og indvendigt og et stort udvalg
af tilbehør imødekommer VELFAC 200 kravene til vinduer i den
moderne bolig.

VELFAC 200 karmudsnit

Svævende ramme giver et rent udtryk

Holdbart design møder fremtidens energikrav
Med VELFAC 200 får du mulighed for at energioptimere og
samtidig få det stilrene og originale VELFAC 200 design. De
smalle rammer og den tilbagetrukne fuge giver et svævende
udtryk i facaden.

Bedre indeklima giver øget livskvalitet
Mere dagslys i hverdagen øger livskvaliteten. Det handler
derfor om at udnytte dagslyset optimalt.
Det originale VELFAC 200 design giver mulighed for at lukke
væsentligt mere dagslys ind i boligen på grund af vinduets
konstruktion med de smalle rammer.
Vælger du hvide eller lyse vindueskarme, reflekteres det
naturlige lys, der kommer ind gennem vinduerne. Dette
bidrager til, at rummet opleves lysere, mere indbydende og
giver dermed større velvære.

Bedre indbrudssikring med indvendig glasliste
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Behageligt greb i stilfuldt design
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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

Paskvilgreb
m/cylinderlås

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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