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Find det du skal bruge på  

velfac.dk

få hjælP og svar 
nemt og hurtigt
VelFaC rådgivere og projektledere har alle en byggeteknisk baggrund og et højt videns-
niveau, så vores kunder kan få høj faglig rådgivning og sparring gennem hele projektforløbet.

Find din lokale rådgiver på velfac.dk/kontakt/salg-til-erhverv

Vi har gjort det nemt og enkelt for dig at finde de
produktinformationer, du skal bruge på VelFaC.dk. 

dit opslagsværk på nettet
uanset om du har brug for tegninger, teknisk information om tilbehør eller noget tredje, 
har du det hele lige ved hånden. på VelFaC.dk finder du nemt og hurtigt teknisk information 
om alle vores produkter.

du kan finde:
•	 2D	DWG-snittegninger	og	indbygningsløsninger
•	 3D	BIM	objekter	til	projektering	i	Revit	
•	 Åbnefunktioner,	info	om	funktion	og	min/max
•	 Tilbehør,	se	det	brede	udvalg
•	 Montage-,	drift-	og	vedligeholdelsesvejledninger
•	 Udbudsbeskrivelser	i	bips-format

du sparer dig selv for en masse tid og besvær og kan med få klik samle alle de informationer, 
du har brug for til dit projekteringsarbejde.

gå direkte til vores produktprogram på 
velfac.dk/vinduer-erhverv/Produkter/
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indholdsFortegnelse 

VELFAC	200	EnERGy
vinduer, terrasse- og skydedøre       side     12-26

vinduer og terrassedøre         side     38-50

VelFaC ClassiC alu 

vinduer, terrasse- og skydedøre        side     63-76

VelFaC ribo alu eller træ

indadgående vinduer og terrassedøre       side     77-82

VelFaC in

indgangsdøre til erhvervsbyggeri       side     83-90

VELFAC	500	ALU-FACADEDØRE

facadedøre  til private boliger        side     91-99

VELFAC	TRæ/ALU-FACADEDØRE

velfac rudesortiment           side 110-116

VelFaC glazing

sammenstillinger  og hjørneløsninger      side 117-120

VelFaC sammenstillinger

fyldingselementer til alle systemer       side 100-109

VELFAC	FyLDInGER

vinduer og terrassedøre        side     27-37 

VelFaC edge

vinduer og terrassedøre         side     51-62

VelFaC ClassiC træ

Nyhed

Nyhed
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Det originale DesignvinDue

velfac 200 energy

tidløst design og stramme linjer gennem mere end 
30 år. Øg dagslysindfaldet og giv dit byggeri et 
markant udtryk. Perfekt til store facader.

vælg vinduet 
til dit næste Projekt
– designvinduer til renovering og nybyggeri

klassisk og autentisk

velfac classic

Hold stilen og det oprindelige udtryk i klassisk byggeri 
og få en energioptimeret løsning. udnyt de smukke 
detaljer og valgmuligheden mellem træ/alu og træ/træ.

Moderne eller klassisk? Traditionelt eller med kant? Hos VELFAC får du vinduer og døre, som er 
lavet efter mål og tilpasset til netop dit projekt. Forskelligheden i vores vinduesserier sikrer, at du altid 
kan finde det helt perfekte vindue, uanset hvilket projekt, du arbejder på.

Både 2-lags og 3-lags løsninger

træ/trætræ/alutræ/alu

Nyhed



©	VELFAC	A/S  |  arkitektkatalog, marts 2016

- 4 - - 5 - 

traDitionel elegance

velfac ribo

Perfekt til udskiftning af vinduer med et traditionelt karm/
ramme-udtryk. Øget indbrudssikkerhed gennem en ind-
bygget sikkerhedspakke. vælg mellem træ/træ og træ/alu.

inDaDgåenDe uDen komPromis

velfac in

smal karm/ramme-konstruktion giver et let udtryk til en 
indadgående løsning, som nemt kan kombineres med de 
øvrige vinduesserier.

en nYHeD meD kant

velfac edge

seneste skud på stammen. Br15-godkendt 
2-lags løsning. Den vinklede ramme giver et smalt 
design, og den store glasandel medvirker til optimal 
udnyttelse af dagslyset.

BYD inDenfor

velfac facadedøre

Hos velfac får du facadedøre med glas i alu/alu, træ/alu 
eller træ/træ samt pladedøre i træ/alu eller træ/træ. vælg 
mellem de mange designs og funktionaliteter.

træ/alu alu-dør facadedør med glas Pladedør

træ/træ træ/alutræ/alu

Nyhed

Både 2-lags og 3-lags løsninger
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Valget af bæredygtige materialer, der nemt kan genanvendes er en oplagt måde at tænke fremtiden ind 
i projektet. Det sikrer, at den miljømæssige påvirkning bliver så lille som muligt. 

hos velfac anvender vi fsc®-certificeret samt 
dansk indeklimamærket træ, og vores produkter 
har en lang levetid, så de ikke skal skiftes før efter 
helt op mod 40-50 år. 

på velfac.dk/csr kan du se en video, der viser, hvor 
nemt et velfac 200 energy vindue kan skilles ad til 
rene materialefraktioner. helt op mod 93% af vinduets 
bestanddele kan genanvendes.

Bæredygtighed
i dine projekter?
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let projekteringen med

Bim og BiPs

udbuds-
beskrivelser nu 
også i BiPs-

format på 
velfac.dk/bips

Revit Families – nu i en light udgave
Gør projekteringsarbejdet nemmere. Du kan  downloade vores nyudviklede 
og fleksible Revit Families på VELFAC.dk/BIM. Vi har lavet en light-
udgave, som er bygget helt enkelt op, fylder mindre, og som ikke stiller store 
krav til Revit. De fleste VELFAC produkter findes som Revit-filer, og du får 
masser af valgmuligheder i forhold til blandt andet:

•	 Åbnefunktioner
•	 Tilvalg	af	sprosser
•	 Størrelser

Har du brug for en højere detaljeringsgrad, kan du samtidig nemt  
downloade de tilhørende detaljetegninger. Så har du det hele samlet.

Kontakt Marianne Gade hos VELFAC for hjælp, råd og vejledning.

Nye bips-beskrivelser gør dit udbud nemmere
Hos VELFAC vil vi gerne gøre det nemt for dig. Derfor finder du vores 
udbudsbeskrivelser i to versioner. Den sædvanlige, som du kender og en 
version i bips-format. Det gør det nemmere for dig at være sikker på, at du 
har alle relevante informationer med i dine udbud. 

Udbudsbeskrivelser i bips-format giver dig en ensartet opbygning og har 
de elementer, der kræves, for at du kan anvende beskrivelsen til EU-udbud. 

Du finder vores opdaterede udbudstekster på VELFAC.dk/bips – og du er 
naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Hos VELFAC får du alle muligheder for nemt og bekvemt at bruge korrekte tegninger og udbudsbeskrivelser 
allerede fra starten. Både Revit Families og bips-beskrivelser er kun et klik væk, og du kan hurtigt komme videre. 
Det sparer dig for en masse tid og besvær.

spar tid med vores 
nye revit 

families på 
velfac.dk/Bim

Marianne Gade
arkitektrådgiver 
Tlf.	6025	1602
mg@VelFaC.dk
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velfac 200 glaslister De mest anvendte farver 
indvendigt

anodiseretvelfac granit

Farver og overflader
Få et stærkt udtryk og giv facaden det helt rette udseende  
med den rigtige farve og den perfekte overfladebehandling  
på vinduerne. 

Uanset om looket skal være råt med anodiseret overflade,  
rustikt med ru granit-overflade eller almindelig RAL-farve har  
du mulighed for at få det lige præcis, som du ønsker det. 

Afstandsprofilet i ruden fås i flere farver, og VELFAC 200 
ENERGY fås med glaslister i forskellige farver, så du fx kan 
lave et helt sort vindue.

designfrihed
giVer muligheder

alle ral-farver

Form og facon
Du kan også få vinduer med skrå eller buede karme i den form og facon, 
som gør dit projekt helt unikt. Vi hjælper dig med proportionering og 
dimensionering, så du nemt kommer fra idé til virkelighed.

fotograf: adam mørk
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Brug vores eksPertise
Fra starten

Få professionel rådgivning allerede fra starten af din byggeproces. Så er du sikker på at komme  
hele vejen rundt allerede fra starten og ender med den bedste løsning til projektet hver gang. 
Vi har eksperter inden for alle de områder, du ser i oversigten nedenfor, og vi har mange års erfaring,  
så vi ved, hvad vi taler om. Den viden vil vi gerne dele med dig. 

Vi hjælper dig
Kontakt os tidligt i processen – så kommer du godt og sikkert gennem projekteringen. Og vi er der 
selvfølgelig også gennem hele byggeriet for at give råd og vejledning. 

•	 Solafskærmning
•	 Dagslys
•	 Ventilation
•	 ..........

•	 Prisoptimering
•	 Det	rette	rudevalg
•	 Behov	for	sikkerhedsglas
•	 ...........

•	 Pudsemulighed
•	 Redningsåbninger
•	 Sikkerhedsglas
•	 ...........

•	 Vinduestyper
•	 Inddeling	af	elementer
•	 Farvevalg
•	 ...........

•	 Fastgørelse
•	 Vindafstivning
•	 Fugeplan
•	 ...........

•	 Indendørs	støjniveau
•	 Størrelser	og	glasvægt
•	 Russervindue
•	 ..........

•	 Brug	af	2-	og	3-lags	ruder
•	 Vinduesorientering
•	 Indbygning	og	linjetab
•	 ...........
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velfac 200 energY 
terrassedør klar til at 
åbne og lukke 20.000 
cykler under en intern 
test, som hos velfac 
er en fast del af udvik-
lingsprocessen.

vinduesfacade udsat 
for vandlast-test. vand-
dyserne er placeret 
direkte foran facaden 
og pumper vand med 
en strømningshastighed 
på mindst 3,4 liter/m2/
minut.

når du vælger velfac, får du design der holder i udtryk, kvalitet og funktionalitet. 

vi udvikler og tester løbende vores produkter for at sikre, at kvaliteten lever op til 
de gældende krav, der er i branchen og kravene fra millioner af brugere over hele 
europa. i mange tilfælde stiller vi højere krav end gældende standarder kræver.

i vores udviklingsafdeling i ringkøbing arbejder 50 engagerede velfac medarbej-
dere på konstant at optimere vores produkter, så du og dine kunder får det bedst 
mulige udbytte hver dag.

vindueskarme på en forblæst bakketop. vores testafdeling 
sammenligner her holdbarheden af forskellige typer overflade-
behandling. Hos velfac består de delvist eksponerede 
udvendige overflader i vores træ/alu-serier af min. 60% kerne-
træ. i vores træ/træ-serier af min. 90% kernetræ.

velfac udviklingsafdeling udvikler oftest selv vores beslag, 
så de tilpasses specielt til hvert enkelt vinduessystem. 
Beslagene testes løbende både internt og eksternt. Her 
udsættes beslagene for saltholdig vestjysk vind og vejr over 
en årrække. 

VelFaC Vinduer er

design der holder
du finder 

info om vores  
test-

resultater 
på velfac.dk
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VelFaC er bestået og godkendt
velfac vinduer testes dagligt af tusindvis af kunder. rundt omkring i europa har mere end tre millioner velfac vinduer længe 
vist deres værd. På trods af dette opretholder vi et meget krævende testprogram for at sikre, at vores vinduer og døre lever op til 
både alle relevante lovgivende standarder og brugernes krav.
 
alle velfac vinduer og døre gennemgår en lang række test hos nogle af europas mest anerkendte testinstitutioner i storbri-
tannien, sverige og Danmark, ligesom vi også selv tester produkterne som en naturlig del af produktudviklingsprocessen. 

et omfattende testprogram
vi tester vores vinduer og døre på mange forskellige områder, herunder:

test af sikkerhedsbeslag
for at undgå rammeudfald, er velfac beslagene testet til at kunne holde vinduet i ét beslag, hvis et andet mod forventning 
skulle gå i stykker. 

testet mod indbrud
i england findes der meget veldokumenteret vejledning om indbrudssikring, nemlig vejledningen Pas 24. Hos velfac har vi 
valgt at lade vores vinduer teste efter denne og er i den forbindelse secured By Design certificeret. certificering omfatter test af 
vinduets indbrudshæmmende egenskaber samt vinduets generelle ydeevne. læs mere om udførelsen af testen på velfac.dk.

lydtest
vi tester vores vinduers evne til at reducere støj og kan dokumentere de enkelte vinduessystemers performance ved forskellige 
rudetyper. Derfor kan vi levere vinduer, som lever op til projektets specifikke krav, og samtidig sikre at vi tilbyder en konkurrence-
dygtig løsning.

helhedsafprøvning
velfac produkter er helhedsafprøvede i forhold til gentagen åbning og lukning samt luft-, vind- og vandpåvirkning. velfac 
tester desuden beslag for salttåge og har netop ændret proceduren fra den almene sst (salt spray test) til en mere avanceret 
testform kaldet cct (cyclic corrosion test). cct testen afspejler den virkelige påvirkning i naturen, idet beslagene udsættes for 
varierende temperatur samt skiftevis tørt og fugtigt miljø. Den nye testform sikrer et langt mere valid resultat og en større sikker-
hed for et holdbart beslag. velfac tester efter den højeste klasse indenfor cct (cct evaluation value 10 jf. en/iso 10289). 
cct modsvarer som minimum en sst grade 5 (>480 timer), hvor vinduesindustrien kun anbefaler grade 4 (>240 timer). 

dokumentationen er på plads
Du kan læse mere om vores omfattende testprogram og se resultaterne inden for alle testområder på velfac.dk, hvor du også 
finder ydeevnedeklarationer (DoP) for alle produkter i vores produktprogram samt vores mange certificeringer.

efter cct testen skal velfac beslagene stadig være uden 
spor af rust. forskellen mellem en velfac korrosionsbeskyt-
telse (til venstre) og korrosionsbeskyttelse efter branchens 
traditionelle krav ses tydeligt.

en 58m2 stor vinduesfacade testes for vind-
last. en del af testen omfatter, at en flymotor 
simulerer kraftige vindstød.
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VELFAC	200	EnERGy
DET	oRIGInALE	DESIGnVInDUE	TIL	REnoVERInG	oG	nyByGGERI
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smalle rammer giver maxi-
malt DagslYsinDfalD

fulD moDularitet 
og winDow walling

minimalistisk Design meD 
svævenDe ramme

DoBBeltsikring moD uDfalD 
- ét Beslag kan HolDe

termisk isoleret PaskvilgreB
i ergonomisk Dansk Design

faste og oPlukkelige vinDuer
meD samme uDtrYk

inDBYgget sikkerHeDsPakke DoBBelt skYDeDØr meD oP til 2,6m åBning
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VELFAC	200	EnERGy	–	oVERSIGT

udadgående

2-fløjet med gående post

friktionsbremse

Pudsesikring

åbningsbegrænser

røgventilation

naturlig ventilation / el-motor(1)

max. rammevægt 3-lags (kg)

x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x

x(1) x(1) x(1) x(1) x x(1)

x x x

x x x x x x

60 45 60 45 240 84 75 72/55 80 109

(1) tilvalg

fyldingstyper
se side 101-106

sandwichfylding
ventileret fylding
ventileret brandfylding
shadowbox
ikke-ventileret fylding
Jalousirist
280 kassette
290 facaderamme
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åbnefunktioner og performance

det originale designvindue                                                                                                

•	 Minimalistisk	design	-	enkelt	og	elegant
•	 Rammen	”svæver”	i	murhullet	pga.	tilbagelagt	fuge
•	 Tilbagelagt	fuge	beskyttet	mod	UV-stråler/vejrlig
•	 Faste	og	oplukkelige	rammer	med	samme	udtryk	
•	 Indbygget	sikkerhedspakke	bestående	af	et	patenteret	

paskvilsystem med kolvelåse samt indvendige glaslister
•	 Omfattende	testprogram	i	forhold	til	indbrudssikkerhed,	

holdbarhed, styrke og tæthed
•	 Uw-værdi	ned	til	0,8	W/m2K (A-mærket)
•	 Fås	kun	med	3-lags	rude
•	 Døre:	Sammenstilles	med	VELFAC	500	alu-døre	eller	

VELFAC Ribo træ/alu-døre

enkelt og elegant
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velfac 200 energY med standard 3-lags rude

energiperformance

Profil med not
fås ikke som type 228, 280 og 290

Plan profil

VELFAC	200	EnERGy	–	RAMMER	oG	SpRoSSER

116mm  36mm 54mm 54mm 

116mm gennemgående sprosse
3-lags rude

54mm energisprosse 
3-lags rude

36mm energisprosse 
3-lags rude

54mm gennemgående sprosse
3-lags rude

rammevarianter

sprosser og ruder

velfac rådgiver 
om energi-
oPtimering 
af vinduer til hvert 
enkelt projekt
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VELFAC	200	EnERGy	–	RAMMER	oG	SpRoSSER

sidehængt vindue - velfac 201 energy

VELFAC	200	EnERGy	–	ÅBnEFUnkTIonER

•		Åbningsvinkel	90°
•		Skjulte	hængsler
•		Paskvilgreb	med	indbygget	

ventilationsstilling
•		Justerbar	friktionsbremse	

som fastholder vinduet i 
åben position under normale 
vejrforhold 

•		Anvendes	primært	til	 
røgventilation (den grå kontur)

•		Til	røgventilation	monteres	
 vinduet med el-motor
•		Alternativ	beslåning:	
 Paskvilgreb med indbygget 
 ventilationsstilling

min/max-mål

725

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

600

400

200
400  

W

H

GW30
GW35
GW40
GW45

777

min/max-mål

gw = glasvægt (se side 110)
f = godkendt fri åbning

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

beregning af den frie åbning, 2-fløjet

bundhængt vindue - velfac 203 energy

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 130mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 100mm

rammebredde (w) fri bredde (w)

90mm post w = w1 + w2 - 203mm

114mm post w = w1 + w2 - 227mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 100mm
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•		Rudens	udvendige	side	kan	
pudses indefra

•		Rammen	bevæger	sig	i	glide-
skinner på over- og underkarm 

•		Ved	fuld	åbning	dannes	der	 
en 150mm ”pudsespalte”

•		Åbningsvinkel	op	til	ca.	90°
•		Paskvilgreb	med	indbygget	

ventilationsstilling
•		Friktionen	i	glideskinnerne	 

fastholder vinduet i åben posi-
tion under normale vejrforhold

•		Åbningsvinkel	op	til	85°
•		Redningsåbningsmulighed	

i lave, brede vinduer, hvor 
det topstyrede vindue ikke 
opfylder kravet

•		Paskvilgreb	med	indbygget	
ventilationsstilling

•		Justerbar	friktionsbremse	
som fastholder vinduet i 
åben position under normale 
vejrforhold

sidestyret vindue - velfac 207 energy

880

F

770
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200
200

GW35

GW40

GW45

GW50

GW55

350; 375

650

 400       600      800     1000  

H

W

850

GW30

min/max-mål

min/max-mål

744
644

F

F2

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

600

400

200
400200  

W

H

GW30
GW35
GW40
GW45

6mm1632
324

777

1406

375;370

240;300

A

A

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

beregning af den frie åbning, 2-fløjet

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

VELFAC	200	EnERGy	–	ÅBnEFUnkTIonER

tophængt vindue - velfac 208 energy

rammebredde (w), når vinduet er: fri bredde (w)

1) 0-85mm tilbagetrukket fra facade w = w - 250mm

2) 85-225mm tilbagetrukket fra facade w = w - 270mm

3) >225mm tilbagetrukket fra facade w = w - 310mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 100mm

rammebredde (w) fri bredde (w)

90mm gående post w = w1 + w2 - 579mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 100mm

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 100mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

620 - 719.9mm h = 500mm

720 -1000mm h = 600mm

* fri højde + fri bredde = min. 1500mm

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn
       a = med cirkelgreb og friktions-
       bremse
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fast vindue - velfac 210 energy

min/max-mål

•		Består	af	karm	og	rammeprofil	
og adskiller sig derfor ikke fra 
vinduer med opluk

3000

3200

3400

3600

3800

4000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

14000

1200

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

400

400

200

200

GW55

568

4mm

6mm

1331

568 1331

2478; 1488

1488; 2478

260; 230

GW50

GW45

H

W

2478; 421

3078; 378

378; 3078

VELFAC	200	EnERGy	–	ÅBnEFUnkTIonER

topstyret vindue - velfac 212 energy

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn
       a = med cirkelgreb og friktions-
       bremse

•		Ved	åbning	dannes	en	
ventilationsspalte over vinduet, 
som sikrer optimal udluftning

•	 Paskvilgreb	med	indbygget	
ventilationsstilling

•		Balancearme	med	friktions-
bremse som fastholder vinduet 
i åben position under normale 
vejrforhold

•	 Vinduer	højere	end	1400mm	er	
forsynet med tilholderbeslag, 
som sikrer, at de højre rammer 
slutter helt tæt

min/max-mål

920

880

1020

1040

780;1380

F2

F

1700

1500

1300

1100

900

800 1000 1200 1400 1600 1800

700

600

500

300

400200  
W

H

GW35

GW40

GW45

GW50
GW55

490A

1488;1488

260;370

GW30

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 100mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

260 - 349.9mm
h = 0.643 × H - 55 - 
(3.2×(350 - H))/90mm

350 - 489.9mm h = 0.743 × H - 92mm

490 - 1099.9mm h = 0.770 × H - 155mm

1100 - 1500mm h = 0.646 × H - 124mm
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topvendevindue - velfac 229 energy

topvendevindue - velfac 228 energy

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn

VELFAC	200	EnERGy	–	ÅBnEFUnkTIonER

•	 Rudens	udvendige	side	kan	 
pudses indefra

•	 Åbningsbegrænser	begrænser	
åbningen til ca. 50mm

•	 Rammen	vender	ca.	170°	rundt
•	 Pudsesikring	aktiveres	automatisk,	

når ramme vendes til pudsestilling
•	 Paskvilgreb	med	indbygget	

ventilationsstilling
•	 Vinduer	højere	end	1400mm	 

er forsynet med tilholderbeslag,  
som sikrer, at de højre rammer 
slutter helt tæt

min/max-mål velfac 229

910

F

F2

675

H
GW35GW45 GW40 GW30

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 100mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

885 - 974.9mm h = H - 375mm

975 - 1600mm h = 0.652 × H - 34mm

min/max-mål
velfac 228

H

GW30

GW35

GW40

GW45

1265

1434

375;490

1488;1488

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 100mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = 0.6506 × H - 26mm

oBs: rammen i sidekarmene er 6mm 
smallere end standard-rammen

Post med velfac 200 og velfac 228

10
9

50

48

48

14
9

58

48

108

54
116

48
12

5
44

10

86

•	 Til	særligt	store	topvendevinduer	
eller hvor indbygnings forholdene 
fordrer det, kan vi tilbyde velfac 
228 - kontakt os for rådgivning

•	 OBS:	pga.	vendebeslaget	kræves	
en fugebredde på min. 15mm
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VELFAC	200	EnERGy	–	ÅBnEFUnkTIonER

•			Samme	karm/ramme-konstruktion	
som vinduerne

•			Åbningsvinkel	90°.	180°	er	muligt	
(dog max. bredde på 1000mm)

•		Skjulte	hængsler
•			15mm	bundkarm
•		Justerbar	friktionsbremse	som	

fastholder terrassedøren i åben 
position under normale vejrforhold 
(dog ikke sammen med 

	 180°	hængsel)
•	 I	2-fløjede	elementer	betjenes	

sidst-gående ramme med en 
kantpaskvil, som er skjult, når 
døren er lukket

min/max-mål, 1-fløjet

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

beregning af den frie åbning, 1-fløjet beregning af den frie åbning, 2-fløjet

terrassedør (vinduesdør) - velfac 231 energy

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 130mm

rammehøjde (H) fri højde (H)

med 52mm bundkarm h = H - 102mm

med 15mm bundkarm h = H - 65mm

rammebredde (w) fri bredde (w)

90mm post w = w1 + w2 - 203mm

114mm post w = w1 + w2 - 227mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

med 52mm bundkarm h = H - 102mm

med 15mm bundkarm h = H - 65mm

min/max-mål, 2-fløjet

    600      800     1000     1200    1400    1600    1800    2000    2200  

2475

2600

2400

2200

2000

1800

H

W

•	 	Frit	udsyn	uden	forstyrrende	
hjørnestolper

•	 	Stort	lysindfald
•		Udsøgt	arkitektonisk	virkning

min/max-mål

 1000     800       600      400        0         400      600      800     1000 

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

W1 / W2W1 / W2

H

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

  400       600      800     1000   

H

W1 / W2

symmetrisk asymmetrisk

hjørnevindue - velfac 220 energy



©	VELFAC	A/S		|  arkitektkatalog, marts 2016

- 22 - 

•		Fri	åbning	op	til	1,3m	i	bredden	som	1-fløjet	og	2,6m	som	2-fløjet
•		Samme	karm/ramme-konstruktion	som	vinduerne
•	Døren	skydes	116mm	ud	og	køres	ind	foran	det	faste	parti	

1-fløjet skydedør - velfac 237-1 energy

min/max-mål, 1-fløjet
gående ramme

F

2600

2400

2200

2000

1800

800 1000 1200 1400 1600 

GW40
GW45

2343

1485

GW35

GW30

H

W

1405; 2475 2600

2400

2200

2000

1800

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000400200  

4mm 6mm

325 1488 2140; 2475

260

H

W

GW45

GW50

GW55

6mm

420

2950

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

VELFAC	200	EnERGy	–	ÅBnEFUnkTIonER

min/max-mål, 1-fløjet
stående ramme

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 245mm

rammehøjde (H) fri højde (H)

h = H - 102mm

sådan åbner skydedøren (her vist som 1-fløjet)

beregning af den frie åbning, 2-fløjet

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w1 + w2 - 450mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 102mm

min/max-mål, 2-fløjet
2 gående rammer med gående post

min/max-mål, 2-fløjet
stående ramme

2600

2400

2200

2000

1800

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000400200  

4mm 6mm

325 1488 2140; 2475

260

H

W

GW45

GW50

GW55

6mm

420

2950

F

2400

2600

2200

2000

1800

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

H

W

GW30

GW35

GW40
GW45

2813;2475
2976;2346

1950

1408;1800
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VELFAC	200	EnERGy	-	Vinduer	til	røgventilation

åbnefunktioner, min/max-mål og klassifikation

åbnefunktioner

· sidehængt vindue
· Bundhængt vindue
· topstyret vindue

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200

600

600

400

400  

GW35

GW40

GW45

GW50
GW55

1717

375

318;2475

GW30

H

W

6mm

velfac 201
sidehængt vindue

800 1000 1200 1400 1600 1800600400  002
W

H

GW35

GW40

GW45

GW50
GW55

490

1488;1488

260;370

GW30

725;780

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

velfac 212
topstyret vindue

velfac er leveringsdygtig i elementer til at lukke røg ud, 
så røgdykkerne får bedre arbejdsvilkår. vores vinduer til 
røgventilation opfylder lovkrav om ce-mærkede røglemme. 

vinduerne til røgventilation er almindelige velfac 200 energY 
vinduer, der konstrueres, så de kan fungere som røglemme. 
Derfor sker der ingen ændring i facadeudtrykket, selvom nogle 
vinduer er forberedt til røgventilation.

•	 Monteret	med	el-motor	med	500mm	kæde
•		Testet	og	typegodkendelse	efter	EN12101-2:2003.	Testene	

omfatter bl.a. prøvninger af aerodynamisk frit areal samt 
levetid og funktion under høj temperatur og vindbelastning

•	 Oplysning	om	det	aerodynamiske	frie	areal	for	det	enkelte	
vindue vil fremgå af velfac tilbud og ordrebekræftelser

= min/max-mål for røgventilation

velfac 203
bundhængt vindue

725

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

600

400

200
400  

W

H

GW30
GW35
GW40
GW45

777
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VELFAC	200	EnERGy	–	kARME	oG	poSTE

139mm karm114mm karm

overkarm Bundkarmsidekarm

15mm Helo® bundkarm, 
terrassedør

90mm tværpost 139mm lodpost (tværpost)114mm lodpost (tværpost)

52mm bundkarm m/alu-slidskinne, 
terrassedør

90mm lodpost

114

50

48

54

149

11
4

50

48

54

14
9

114

50

48

54

149

114

15

48

54

149
114

50
48

54

149

52

11
4

50

48

54

14
9

54

108

48
12

5

54
116

44

54

10
8

48
125

53
11

6

44

68
14

8

108

54 54
116

17
4

93

108

54 54
116

13
9

48

6-10mm

17
4

2525

54

139mm karm med forsatsramme

13
9

17
4

48

50

54

mål: 1:5

Bundkarm m/alu-slidskinne, 
skydedør

149
113

70

48

54
75

karme

karmdybder

lod- og tværposte postdybder
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VELFAC	200	EnERGy	–	kARMBEARBEjDnInG

mål: 1:5

noter, false og påforinger er her vist i 114mm karme men kan også udføres i 139mm karme.

velfac 200 energy - noter, false og påforinger

Bundpladenot type 5 Bundpladenot type 6

not type 2not type 1 not type 4

fals type 11 fals type 12 fals type 13

not type 3 not type 40

Bundpladenot type 26

1 a = 40

2 a = 60

50-800 a = 14 B = 25

50-801 a = 20 B = 35

Påforing type 01Påforing type 50

Påforing type 300-128 Påforing type 300-130
også til skydedøre
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VELFAC	200	EnERGy	–	TILBEhØR

skålegreb til terrassedøre 
og skydedøre. medleveres 
løst til eftermontering. 

velfac maxi-greb til alle 
 paskvilgreb. mellemblød plast 
med ”skrid-sikker” overflade, 
der letter hverdagen for fx 
 gigtplagede. løst medleveret 
eller kan efterbestilles.

termisk paskvilgreb med 
lås. monteret med lås og 
nøgle som ekstra sikkerhed. 

termisk paskvilgreb med 
børnesikring. monteret med 
børnesikringsknap. 

termisk paskvilgreb til 
cylinderlås. monteret med 
eller uden låsecylinder og 
nøgle. kompositmateriale 
med metallisk vådlak.

termisk paskvilgreb.  
standard monteret i alle 
åbnefunktioner.

greb, sikringsbeslag og tilbehør

kantpaskvil til betjening af 
den gående post i 2-fløjede 
elementer

el-motor. er indbygget i kar-
men og er derfor ikke synlig, 
når vinduet er lukket. kan com-
puterstyres og bruges i huse 
med naturlig ventilation. fås i 3 
forskellige kædelængder med 
en åbning på 60mm, 210mm 
eller 440mm. se min/max. på 
velfac.dk

friktionsbremse. standard i 
sidehængte, sidestyrede og top-
styrede vinduer samt terrasse-
døre.	Fås	ikke	til	180°	hængsel.	

180º hængsel til terrasse- 
døre. fås ikke med fastholder-
beslag eller friktionsbremse. 

låsbar åbningsbegrænser. 
må ikke anvendes i brandred-
ningsåbninger. fås ikke til top-
vendevinduer og skydedøre.

stormkrog. til terrassedøre. pn-sikringsbeslag. fås ikke 
til skydedøre.

åbningsbegrænser. fås 
ikke til skydedøre. fås også 
med ventilationsstillingslås til 
sidehængte, sidestyrede og 
topvendevinduer.

tilholderbeslag (cirkelgreb). 
til små elementer, hvor paskvil
greb ikke er muligt. til meget 
høje rammer så de slutter helt 
tæt mod vind og vand.

lydventil. er indbygget i en 
påforing, der monteres på 
vinduets overkarm. udvendigt 
en alu-profil i samme farve 
som vinduet. lydventilen har 
en støjdæmpende virkning på 
Dn,e,w 40 dB. se faktaark om 
lydventilen på velfac.dk.

friskluftventil med fri åbning på 30cm2. Dokumentation på luftgen-
nemstrømning kan rekvireres. anodiseret overfladefinish indvendigt. 
ventilen er ikke synlig udefra.
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Nyhed
med kant

VelFaC edge
Vinduer med kant
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VelFaC edge – oVersigt

udadgående

2-fløjet med gående post

friktionsbremse

Pudsesikring

åbningsbegrænser

naturlig ventilation / el-motor(1)

max. rammevægt (kg)

x x x x x x x

x x x x

x x x x x

x x

x(1) x(1) x(1) x(1) x x(1)

x x x x x

60 60 45 200 56 35 80 109

(1) tilvalg      

fyldingstyper

sandwichfylding
ventileret fylding
shadowbox

p
e

r
fo

r
m

a
n

c
e

  

åbnefunktioner 

01
 si

de
hæ

ng
t

07
 si

de
sty

re
t

08 to
ph

æng
t

10
 fa

st

12
 to

psty
re

t

29 to
pv

en
de

31
 te

rra
ss

ed
ør

åbnefunktioner og performance

vinduer med kant                                                                                              

•	 BR15-godkendt	2-lags	løsning
•	 Vinklet	ramme,	der	giver	optimal	udnyttelse	af	dagslyset
•	 Designet	har	et	meget	smalt	udtryk
•	 Rammen	”svæver”	i	murhullet	pga.	tilbagelagt	fuge
•	 Tilbagelagt	fuge	beskyttet	mod	UV-stråler/vejrlig
•	 Faste	og	oplukkelige	rammer	med	samme	udtryk	
•	 	Indbygget	sikkerhedspakke	bestående	af	et	patenteret	

paskvilsystem med kolvelåse samt indvendige glaslister
•	 Uw-værdi	ned	til	1,3	(B-mærket)
•	 Fås	kun	som	2-lags
•	 Døre:	Sammenstilles	med	VELFAC	500	alu-døre	eller	

VELFAC Ribo træ/alu-døre

37
 sk

yd
ed

ør

Nyhed
med kant

se mere 
om velfac 
edge fyl-

dinger 
på velfac.dk
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velfac edge med standard 2-lags rude

energiperformance

velfac edge rammeprofil med kant

VelFaC edge – rammer og sprosser

rammevarianter

sprosser og ruder

36

32

36

46

54

32

54

46

36mm energisprosse 54mm energisprosse

36mm 54mm 

velfac rådgiver 
om energi-
oPtimering 
af vinduer til hvert 
enkelt projekt
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sidehængt vindue - velfac edge 01

VelFaC edge – åbneFunktioner

•	Åbningsvinkel	90°
•	Skjulte	hængsler
•	Paskvilgreb	med	indbygget	

ventilationsstilling
•	Justerbar	friktionsbremse	

som fastholder vinduet i 
åben position under normale 
vejrforhold 

956; 774

630

F

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200

600

600

400

400  

GW35

GW40

1717

375

318;2475

GW20/25/30

H

W

6mm

min/max-mål

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

beregning af den frie åbning, 2-fløjet

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 130mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 100mm

rammebredde (w) fri bredde (w)

44mm post w = w1 + w2 - 203mm

68mm post w = w1 + w2 - 227mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 100mm

•	Rudens	udvendige	side	kan	
pudses indefra

•	Rammen	bevæger	sig	i	glide-
skinner på over- og underkarm 

•	Ved	fuld	åbning	dannes	der	en	
150mm ”pudsespalte”

•	Åbningsvinkel	op	til	ca.	90°

sidestyret vindue - velfac edge 07

880

F

770
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200
200

GW35

GW40

350; 375

650

1000   800   600   400   200   0   200    400       600      800     1000     1200   1400   1600   1800   2000   2200   2400   2600   2800   3000   3200

H

W

850

GW20/25/30

min/max-mål beregning af den frie åbning, 1-fløjet

beregning af den frie åbning, 2-fløjet

rammebredde (w), når vinduet er: fri bredde (w)

1) 0-85mm tilbagetrukket fra facade w = w - 250mm

2) 85-225mm tilbagetrukket fra facade w = w - 270mm

3) >225mm tilbagetrukket fra facade w = w - 310mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 100mm

rammebredde (w) fri bredde (w)

66mm gående post w = w1 + w2 - 555mm

90mm gående post w = w1 + w2 - 579mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 100mm
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•	Åbningsvinkel	op	til	85°
•	Redningsåbningsmulighed	i	lave,	

brede vinduer, hvor det topstyrede 
vindue ikke opfylder kravet

min/max-mål

744
644

F

F2

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

600

400

200
400200  

W

H

GW20/25/30
GW35
GW40

6mm1632
324

777

1406

375;370

240;300

A

A

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

VelFaC edge – åbneFunktioner

tophængt vindue - velfac edge 08

fast vindue - velfac edge 10

min/max-mål

•	Består	af	karm	og	rammeprofil	
og adskiller sig derfor ikke fra 
vinduer med opluk

3000

3200

3400

3600

3800

4000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

14000

1200

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

400

400

200

200

568

4mm

6mm

1331

568 1331

2478; 1488

1488; 2478

378; 3078

260; 230

H

W

2478; 421

3078; 378

GW20/25
/30/35/40

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 100mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

620 - 719.9mm h = 500mm

720 -1000mm h = 600mm

* fri højde + fri bredde = min. 1500mm

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn
       a = med cirkelgreb og friktions-
       bremse
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topstyret vindue - velfac edge 12

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn
       a = med cirkelgreb og friktions-
       bremse

•		Ved	åbning	dannes	en	
ventilationsspalte over vinduet, 
som sikrer optimal udluftning

•	 Paskvilgreb	med	indbygget	
ventilationsstilling

•		Balancearme	med	friktions-
bremse som fastholder vinduet 
i åben position under normale 
vejrforhold

min/max-mål

920

880

1020

1040

780;1380

F2

F

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

600

400

200
400200  

W

H

GW35

GW40

490A

1488;1488

260;370

GW20/25/30

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

VelFaC edge – åbneFunktioner

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 100mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

260 - 349.9mm h = 0.643 × H - 55 - (3.2×(350 - H))/90mm

350 - 489.9mm h = 0.743 × H - 92mm

490 - 1099.9mm h = 0.770 × H - 155mm

1100 - 1500mm h = 0.646 × H - 124mm

topvendevindue - velfac edge 29

•	 Rudens	udvendige	side	kan	 
pudses indefra

•	 Åbningsbegrænser	begrænser	
åbningen til ca. 50mm

•	 Rammen	vender	ca.	170°	rundt
•	 Pudsesikring	aktiveres	automatisk,	

når ramme vendes til pudsestilling
•	 Paskvilgreb	med	indbygget	ventila-

tionsstilling

min/max-mål

910

F

F2

675

H
GW35GW40 GW30

GW20/25/30

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 100mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

885 - 974.9mm h = H - 375mm

975 - 1600mm h = 0.652 × H - 34mm



©	VELFAC	A/S  |  arkitektkatalog, marts 2016

- 32 - - 33 - 

VelFaC edge – åbneFunktioner

min/max-mål, 1-fløjet

630

F

800 1000600

1800

2000

2200

2400

400  

W

H

GW20/25/30

GW35

GW40

6mm
1021; 2475

terrassedør (vinduesdør) - velfac edge 31

min/max-mål, 2-fløjet

    600      800     1000     1200    1400    1600    1800    2000    2200  

2475

2600

2400

2200

2000

1800

H

W

•		Samme	karm/ramme-konstruktion	
som vinduerne

•		Åbningsvinkel	90°
•	Skjulte	hængsler
•		15mm	bundkarm
•	Justerbar	friktionsbremse	som	

fastholder vinduet i åben position 
under normale vejrforhold

•	 I	2-fløjede	elementer	betjenes	
sidst-gående ramme med en 
kantpaskvil, som er skjult, når 
døren er lukket

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

beregning af den frie åbning, 2-fløjet

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 130mm

rammehøjde (H) fri højde (H)

med 52mm bundkarm h = H - 102mm

med 15mm bundkarm h = H - 65mm

rammebredde (w) fri bredde (w)

90mm post w = w1 + w2 - 203mm

114mm post w = w1 + w2 - 227mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

med 52mm bundkarm h = H - 102mm

med 15mm bundkarm h = H - 65mm
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15
1

116

15

•		Fri	åbning	op	til	1,3m	i	bredden	som	1-fløjet	og	2,6m	som	2-fløjet
•		Samme	karm/ramme-konstruktion	som	vinduerne
•	Døren	skydes	116mm	ud	og	køres	ind	foran	det	faste	parti	

skydedør - velfac edge 37

min/max-mål, 1-fløjet
gående ramme

F

2600

2400

2200

2000

1800

800 1000 1200 1400 1600 

GW40

2343

1485

GW35

GW20/25/30

H

W

1405; 2475 2600

2400

2200

2000

1800

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000400200  

4mm 6mm

325 1488 2140; 2475

260

H

W

GW20/25/30/35/406mm

420

2950

       gw = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

VelFaC edge – åbneFunktioner

min/max-mål, 1-fløjet
stående ramme

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w - 245mm

rammehøjde (H) fri højde (H)

h = H - 102mm

sådan åbner skydedøren (her vist som 1-fløjet)

beregning af den frie åbning, 2-fløjet

rammebredde (w) fri bredde (w)

w = w1 + w2 - 450mm

rammehøjde (H) fri højde (h)

h = H - 102mm

min/max-mål, 2-fløjet
2 gående rammer med gående post

min/max-mål, 2-fløjet
stående rammer

2600

2400

2200

2000

1800

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000400200  

4mm 6mm

325 1488 2140; 2475

260

H

W

GW20/25/30/35/406mm

420

2950

F

2400

2600

2200

2000

1800

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

H

W

GW20/25/30

GW35

GW40

2813;2475
2976;2346

1950

1408;1800
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VelFaC edge – karme og poste

139mm karm114mm karm

overkarm Bundkarmsidekarm

15mm Helo® bundkarm, 
terrassedør

90mm tværpost 139mm lodpost (tværpost)114mm lodpost (tværpost)

52mm bundkarm m/alu-slidskinne, 
terrassedør

90mm lodpost

114

50

149

32

54

11
4

50

54

14
9

32

114

50

149

54

32

114

15

32

54

149
114

50

149

5254

32

11
4

50

54

14
9

32

108

32
12

5
44

54 54
116

54

10
8

32
125

54
11

6

44

68
14

9 17
4

93

13
9

17
4

32

50

54

mål: 1:5

karme   

karmdybder

lod- og tværposte postdybder

Bundkarm m/alu-slidskinne, 
skydedør

149
113

70

54
75

32
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velfac edge - noter, false og påforinger

VelFaC edge – karmbearbejdning

noter, false og påforinger er her vist i 114mm karme men kan også udføres i 139mm karme.

Bundpladenot type 5 Bundpladenot type 6

not type 2not type 1 not type 4

fals type 11 fals type 12 fals type 13

not type 3 not type 40

Bundpladenot type 26

1 a = 40

2 a = 60

50-800 a = 14 B = 25

50-801 a = 20 B = 35

Påforing type 01Påforing type 50

Påforing type 300-128 Påforing type 300-130
også til skydedøre
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VELFAC	EDGE	–	TILBEhØR

skålegreb til terrassedøre 
og skydedøre. medleveres 
løst til eftermontering. 

velfac maxi-greb til alle 
 paskvilgreb. mellemblød plast 
med ”skrid-sikker” overflade, 
der letter hverdagen for fx 
 gigtplagede. løst medleveret 
eller kan efterbestilles.

termisk paskvilgreb med 
lås. monteret med lås og 
nøgle som ekstra sikkerhed. 

termisk paskvilgreb med 
børnesikring. monteret med 
børnesikringsknap. 

termisk paskvilgreb til 
cylinderlås. monteret med 
eller uden låsecylinder og 
nøgle. kompositmateriale 
med metallisk vådlak.

termisk paskvilgreb.  
standard monteret i alle 
åbnefunktioner.

greb, sikringsbeslag og tilbehør

kantpaskvil til betjening af 
den gående post i 2-fløjede 
elementer

tilholderbeslag. tilholderbe-
slagene sikrer, at meget høje 
rammer slutter helt tæt mod 
vind og vand.

stormkrog. til terrassedøre. pn-sikringsbeslag. fås ikke 
til skydedøre.

friskluftventil med fri åbning på 30cm2. Dokumentation på luftgen-
nemstrømning kan rekvireres. anodiseret overfladefinish indvendigt. 
ventilen er ikke synlig udefra.

friktionsbremse. standard  
i sidehængte, sidestyrede,  
topstyrede vinduer samt  
terrassedøre. 

åbningsbegrænser. fås 
ikke til skydedøre. fås også 
med ventilationsstillingslås til 
sidehængte, sidestyrede og 
topvendevinduer.

el-motor. er indbygget i kar-
men og er derfor ikke synlig, 
når vinduet er lukket. kan com-
puterstyres og bruges i huse 
med naturlig ventilation. fås i 3 
forskellige kædelængder med 
en åbning på 60mm, 210mm 
eller 440mm. se min/max. på 
velfac.dk

lydventil. er indbygget i en 
påforing, der monteres på 
vinduets overkarm. udvendigt 
en alu-profil i samme farve 
som vinduet. lydventilen har 
en støjdæmpende virkning på 
Dn,e,w 40 dB. se faktaark om 
lydventilen på velfac.dk.

180º hængsel til terrasse- 
døre. fås ikke med fastholder-
beslag eller friktionsbremse. 

låsbar åbningsbegrænser. 
må ikke anvendes i brandred-
ningsåbninger. fås ikke til top-
vendevinduer og skydedøre.
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VELFAC CLASSiC
DAnnEbrogS-, FrEDErikSbErg-, pALæ- og bonDEhuSVinDuEr
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Asymmetrisk tværpost og
kvArtstAfprofileret lodpost

smAlle sprosser med buet 
kitfAls

vAndnæse og kitfAls med 
Autentisk udseende

klAssiske beslAg 
stormjern

synlige hængsler
grå eller hvid

klAssiske beslAg  
Anverfer

pAskvilgreb for øget      
sikkerhed mod indbrud

klAssiske beslAg  
stormkrog, grå eller hvid

indvendige beslAg i 
grå, hvid eller messing
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VELFAC CLASSiC ALu – oVErSigt

Åbnefunktioner og performance

•	 Moderne	fortolkning	af	kitfalsvinduet
•	 Dannebrogs-,	Frederiksberg-,	Palæ-	og	bondehusvinduer
•	 Autentisk	udtryk:	vandnæse,	buet	kitfals	og	kvartstafprofilering
•	 Lod-	og	tværpost	med	forskellig	udformning
•	 Sprosser	med	eller	uden	spacer	afhængigt	af,	hvor	autentisk	
udtrykket	skal	være

•	 Vælg	gerne	forskellige	farver	på	karm	og	ramme
•	 Mulighed	for	indfarvede	beslag
•	 Indbygget	sikkerhedspakke	(ved	tilvalgt	paskvilgreb)
•	 Omfattende	testprogram	i	forhold	til	indbrudssikkerhed,	
holdbarhed,	styrke	og	tæthed

•	 Uw-værdi	ned	til	0,8	(A-mærket)
•	 Fås	som	både	2-lags	og	3-lags

VinDuer tiL kLaSSiSke bygninger

udviklet til byggerier fra 1840-1940’erne

01
 si

de
hæ

ng
t

07
 si

de
sty

re
t

09 si
de

ve
nd

e

10
 fa

st 
ka

rm

11
 fa

sts
kru

et 
ra

mme

12
 to

psty
re

t

29 to
pv

en
de

 

fyLDingStyper
se side 107-109

sandwichfylding
friset fylding

facaDeDøre
se side 91-99

p
e

r
fo

r
m

a
n

c
e

  

Åbnefunktioner 

41
/4

2 fa
ca

de
dør

 m
/g

las

43/4
4 p

lad
ed

ør

35/3
6 te

rra
ss

ed
ør

(2
)  

31
 te

rra
ss

ed
ør

 (v
ind

ue
sd

ør
)

x x x x x x x x x

x x x

x x x

x(3) x x

x(4) x

x x

x(1) x(1) x(1) x(1) x

x(5)

70 60 60 200 200 70 60 90 112 112 112

(1) tilvalg     (2) med gennemgående greb     (3) ved tilvalgt paskvilgreb   
(4) tilvalg ved anverfer     (5) tilvalg til indadgående

udadgående

indadgående

2-fløjet med gående post

grebsbetjent bremse

friktionsbremse

pudsesikring

åbningsbegrænser

forberedelse til værn

max. rammevægt i kg
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VELFAC CLASSiC ALu – rAmmEr og SproSSEr

rammeVarianter

fast karm – 2-lags rude fast karm – 3-lags rudegående element – 2-lags rude gående element – 3-lags rude

sprosser fås som vandrette, lodrette og t-sprosser.
energisprosser med spacer i ruden fås som tilvalg.

25mm

68mm

SproSSer og ruDer

62

25 25

32
78

25 25

48

25mm energisprosse
2-lags rude

25mm energisprosse
3-lags rude

68

32
64

68

48
80

68 68

68mm gennemgående 
sprosse, 2-lags rude

68mm gennemgående 
sprosse, 3-lags rude

energiperformance

velfAC Classic alu monteret med standard 3-lags rude. 

velfAC Classic alu monteret med standard 2-lags rude.

mål: 1:5

62

25 25
32

78

25 25

48

25mm energisprosse
med spacer, 2-lags rude

25mm energisprosse
med spacer, 3-lags rude

VelFaC rådgiver 
om energi-
oPtimering 
af vinduer til hvert 
enkelt projekt
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SiDehængt VinDue - VeLfac cLaSSic aLu 01

VELFAC CLASSiC ALu – åbnEFunktionEr

beregning af den frie åbning

•	 Åbningsvinkel	ca.	90°
•	 Synlige	hængsler
•		Anverfere,	stormjern	eller	

stormkrog
•		Alternativ	beslåning:	
 paskvilgreb med indbygget 
 ventilationsstilling samt 
 grebsbetjent bremse
•		Friktionsbremse	fås	mod	

tillæg

820

670

F

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200
200

GW45
GW50

GW55

450

 400       600      800     1000  

H

W

6mm

950; 760

350; 350

A

420

min/max-mål

SiDeStyret VinDue - VeLfac cLaSSic aLu 07

•		Rudens	udvendige	side	kan	
pudses indefra

•		Ved	85°	åbning	dannes	der	en	
”pudsespalte” 

•		Rammen	bevæger	sig	i	glide-
skinner på over- og underkarm

•	 Anverfere
•	 Alternativ	beslåning:	Paskvilgreb	

med indbygget ventilationsstilling 

F

920

1800

1600

1400

1200

1000

800

800 1000

600

600

400

400  

GW40

GW45

GW50

GW55

548450; 438

H

W

min/max-mål

beregning af den frie åbning

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       A = med anverfere, paskvilgreb 
              ikke muligt

fx til dannebrogsvinduer

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 170mm

2-fløjet med anslag w = W - 240mm

2-fløjet med gående post w = W - 274mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = 0.93 × (W- 262.7)mm

2-fløjet med anslag
w = (W - (542.8 + 0.121 × 
((W-158)/2))) – 6mm

2-fløjet med gående post
w = (W - (542.8 + 0.121 × 
((W-158)/2))) – 50.5mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm
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VELFAC CLASSiC ALu – åbnEFunktionEr

SiDeVenDeVinDue - VeLfac cLaSSic aLu 09

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

faSt karm - VeLfac cLaSSic aLu 10

750

875

F2
F

800 1000 1200 1400600400  

GW40

GW45
GW50

GW55

H

W

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400 475; 438 548

1040

min/max-mål

•	Rudens	udvendige	side	kan	
pudses indefra

•	Åbningsvinkel	140-160°
•	Rammen	bevæger	sig	i	glide-

skinner på over- og underkarm 
•		Sidevendevinduet	kan	ved	ind-

bygning trækkes op til 200mm 
tilbage fra forkant mur

•	 Anverfere
•	 	Alternativ	beslåning:	Paskvilgreb	

med indbygget ventilations-
stilling 

•	 Består	af	karm	og	rammeprofil	
og adskiller sig derfor fra vinduer 
med opluk ved at være smallere

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

14000

1200

1000

800

600

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

400

400

200

200  

GW55

437

4mm

6mm

1667

1667

1861

1861

365

250; 250

GW50
GW45

H

W

min/max-mål

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

fx til frederiksbergvinduer

elementbredde (W) fri bredde (w)

475 - 624mm w = 240

625 - 749mm w = 343

750 - 874mm w = 505

875 - 999mm w = 605

1000 - 1149mm w = 684

1150 - 1300mm w = 822

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm
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faStSkruet ramme - VeLfac cLaSSic aLu 11

VELFAC CLASSiC ALu – åbnEFunktionEr

topStyret VinDue - VeLfac cLaSSic aLu 12

•		Består	af	karm	og	rammeprofil	
 og adskiller sig derfor ikke visuelt fra 

vinduer med opluk

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

600

600

400

200
400200  

GW55

515

4mm

6mm
1667

444

2560; 503

2540; 15701570; 1570

1558; 2560

350; 350

GW50

GW45

H

W

GW30

2060

min/max-mål

•		Ved	åbning	dannes	en	ventila-
tionsspalte over vinduet, som 
sikrer optimal udluftning

•			Balancearme	med	friktions-
bremse som fastholder vinduet 
i åben position under normale 
vejrforhold

•	 Anverfere
•			Alternativ	beslåning:	
 paskvilgreb med indbygget 

ventilations-stilling

811

995; 1160 

1090; 930

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

600

400

200
400  

W

H

GW25

GW30

GW35

GW40
GW45
GW50
GW55

358;380 6mm

1570;1570

200

F

F2

min/max-mål

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn

beregning af den frie åbning

det topstyrede vindue er konstrueret, så vinduesrammen er i optimal balance under åbning. 

Derfor	findes	der	ikke	en	enkel	formel	til	beregning	af	den	frie	åbning.	

Aflæs den frie åbning i min/max-diagrammet eller kontakt velfAC for mere detaljeret 

information om dit vindue. 
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VELFAC CLASSiC ALu – åbnEFunktionEr

topVenDeVinDue - VeLfac cLaSSic aLu 29

terraSSeDør (VinDueSDør) - VeLfac cLaSSic aLu 31

•		Samme	karm/ramme-konstruktion	
som vinduerne

•			Åbningsvinkel	90°.	180°	er	muligt
•		Synlige	hængsler
•		18mm	/	22,5mm	bundkarm
•			Paskvilgreb	med	indbygget	
 ventilationsstilling samt med grebs-

betjent bremse (dog ikke sammen 
med	180°	hængsel)

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

670

F

800 1000 1200600

1800

1600

2000

2200

2400

400  
W

H

GW35

GW40

GW45

GW50
GW55

min/max-mål, 1-fløjet beregning af den frie åbning

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 170mm

2-fløjet w = W - 240mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 68mm

min/max-mål, 2-fløjet

     gW = glasvægt (se side 110)
     f = godkendt fri åbning
     f2 = fri åbning <2m over terræn

min/max-mål

beregning af den frie åbning

•		Rudens	udvendige	side	kan	
 pudses indefra
•		Vending	af	vinduet	foregår	uden	for	

karmens plan og er uden overslag
•	 Åbningsbegrænser	begrænser		 	
 åbningen til ca. 50mm
•		Pudsesikring	aktiveres	automatisk,	når	
rammen	vendes	til	pudsestilling	(ca.	170°)

•		Paskvilgreb	med	indbygget	
ventilationsstilling

•		Rammen	har	et	naturligt	stop,	før	den	
begynder at vende. her kan vinduet 
fastholdes i åben position

640

1038

885

F2

F

H

GW30

GW25

GW35

GW40

GW45
GW50
GW55

600

600

800

1000

1200

1400

1600

800 1000 1200 1400 1600

550;545

1570;1570

elementbredde (W) fri bredde (w)

w = W - 100mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = (hx0.6442) - 71mm
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VELFAC CLASSiC ALu – åbnEFunktionEr

terraSSeDør meD gennemgÅenDe greb - VeLfac cLaSSic aLu 35/36

•	 Fås	som	indadgående	(36)	eller	
udadgående (35)

•		Leveres	som	standard	med	paskvilgreb	
indvendigt og udvendigt samt oval 
cylinderlås indvendigt

•	 Åbningsvinkel	90°	–	mulighed	for	op	til	
180°	i	udadgående	døre

•	 Synlige	hængsler
•	 18mm	(35)	/22,5mm	(36)	bundkarm
•	 	Paskvilgreb	med	grebsbetjent	bremse	
(ikke	sammen	med	180°	hængsel)

681

1800

1600

2000

2200

2400

2600

W

H

GW45

GW50

GW55

1000 1200800600  

650

F

min/max-mål beregning af den frie åbning
udadgående dør

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 172mm

2-fløjet w = W - 251mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 68mm

beregning af den frie åbning
indadgående dør

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 178mm

2-fløjet w = W - 251mm

elementhøjde (h) fri h (h)

h = h - 68mm

oVerkarmeVinDuer og terraSSeDøre (type 31, VinDueDøre)

overkarm, gående ramme samt 
fastskruet ramme

bundkarm, gående ramme samt 
fastskruet ramme

sidekarm, gående ramme samt 
fastskruet ramme

18mm helo® bundkarm, 
terrassedør (vinduesdør) 
OBS:	22,5mm	ved	dyb	karm

48

123

93

50

115

62
25

50

11
5

12
3

2562
93

48

48

123

93

50

115

62
25

48

18

115

6271

eksempel på vindue med 
2-lags rude

ekSempeL 2-LagS

45mm hårdttræsbundkarm, 
terrassedør (vinduesdør)

48

45

123

62
19

88

50mm bundkarm med alu-slidskinne, 
terrassedør (vinduesdør)

48

123

93

50

115

62
25

1 mm alu profile

51

2400

2200

2000

1800

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

H

W

GW45

GW50

GW55

1187 2337
1600

2600

min/max-mål, 2-fløjet

se hele 
2-lags 

tegnings-
Pakken 

på VelFaC.dk
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VELFAC CLASSiC ALu – kArmE

terraSSeDøre meD gennemgÅenDe greb og facaDeDøre meD gLaS (type 35, 36, 41, 42)

115
123

25
11

214
3

48

90

50

80

11
5

12
3

80 48

143
25112

50

42

4

48
11

2
12

1

115
18

80

34

bundkarm med 24mm vandnæse

48

139
115

59

24

17

48

45

19
11

2
14

6

80

42

4

15

faSte karme

mål: 1:5

overkarm bundkarmsidekarm

50

115
123

25
23

50

48

50

11
5

12
3

2523
50

48 50

115
123

25
23

50

48

fast karm, hvis vinduet ikke er 
kombineret med andre vinduer

48

12
3

11
5

50

50

60
overkarm, udadgående dør sidekarm, udadgående dør 18mm helo® bundkarm, 

udadgående dør
OBS:	22,5mm	ved	dyb	karm

45mm hårdttræsbundkarm, 
udadgående dør

overkarm, indadgående dør sidekarm, indadgående dør 22,5mm helo® bundkarm, 
indadgående dør

45mm hårdttræsbundkarm, 
indadgående dør

24113
143

11
5

12
3

55

80
42

48

24
11

3

48
80

42

56

123
115

87

14
3

48
80

11
3

12
4

115

23

41

10
1

115

14
6

22

32

11
3

48
80

45

27

VanDnæSer tiL bunDkarme

bundkarm med 43mm vandnæse

48

62

23

43 115
158

bundkarm med 68mm vandnæse

48

62

23

68 115
183
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VELFAC CLASSiC ALu – poStE og kArmVAriAntEr

tVærpoSte

kombinationstværposttværpost, gående rammer

udadgående, 148mm karm

udadgående, 123mm karm

14
0

14
8

11
5

12
3

mål: 1:5

LoDpoSte         

kombinationslodpostlodpost, gående rammer 
fast eller gående

Anslag til 2-fløjet terrassedør 
(vinduesdør)

131

6262

131

4880

68

34

111
62 18 23

4880
11

5

52

68

34

155
62 18 62

4880
11

5

Anslag til 2-fløjet terrassedør med 
gennemgående greb

48

112 112

90142
90 3

80

231

tværpost, fast-fast

48

18
62

6818

11
1

95

48
95

62
62

681815
5

48 40

68

23
18

23
68

95

lodpost, fast-fast

68
48

52

23 18 23
68

11
5

karmDybDer

SamLing af LoD- og tVærpoSte        

fast lodpost i vindue med 4 rammer gående lodpost under tværpost gående lodpost i fuld højde

indadgående, 148mm karm

indadgående, 123mm karm
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VELFAC CLASSiC ALu – kArmbEArbEjDning + tiLbEhør

mål: 1:5

noter, faLSe og pÅforinger

paskvilgreb. standard  
monteret i topstyrede vinduer 
og terrassedøre. fås til øvrige 
åbnefunktioner. 

paskvilgreb med børnesikring. 
monteret med børnesikrings-
knap. 

kantpaskvil til frigørelse af 
gående post i 2-fløjede ele-
menter med anverfer.

friskluftventil. fri åbning på 
40cm2. ikke synlig udefra på 
vinduer. i faste karme med 
dækkappe udvendigt.

anverfer. standard monteret 
i sidehængte, sidestyrede og 
sidevendevinduer. 

Stormkrog. til sidehængte og 
sidestyrede vinduer.

Stormjern. til sidehængte 
vinduer.

paskvilgreb med lås.  
monteret med lås og nøgle  
som ekstra sikkerhed.

greb, SikringbeSLag og tiLbehør

paskvilgreb i terrassedør 
med gennemgående greb. 
set indefra. udvendig lås mod 
tillæg.

Åbningsbegrænser. fås ikke 
til terrassedøre med gennem-
gående greb.

pn-sikringsbeslag. fås ikke 
til terrassedøre med gennem-
gående greb.

elmotor. monteret på bund-
karmen. giver 110mm åbning. 
til topstyrede vinduer.

noter, false og påforinger er her vist i 115mm (123mm) karm. tilsvarende kan udføres i systemets øvrige karmdybder.

not type 2not type 1

not type 4not type 3

bundpladenot type 5 not type 1,  
indadgående elementer

30

10

15

12

15

15

20

15

25

15

30

15

83.5

18
68

30.2

påforing type 30.0134

fals type 18 (30mm)fals type 17 (25mm)

fals type 13 (10mm)

fals type 15 (15mm)

fals type 14 (12mm)
(ikke til dyb karm)

fals type 16 (20mm)
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VELFAC CLASSiC træ
DAnnEbrogS-, FrEDErikSbErg-, pALæ- og bonDEhuSVinDuEr
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smAl sprosse med 
skrå ”kitfAls”

Alu-bundglAsliste sikrer 
mod råd

Asymmetrisk tværpost  og 
kvArtstAfprofileret lodpost

klAssiske beslAg 
stormjern

synlige hængsler
grå eller hvid

klAssiske beslAg  
Anverfer

pAskvilgreb for øget      
sikkerhed mod indbrud

indvendige beslAg i 
grå, hvid eller messing

klAssiske beslAg  
stormkrog, grå eller hvid
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VinDuer tiL kLaSSiSke bygninger

Åbnefunktioner og performance

energiperformance

VELFAC CLASSiC træ – oVErSigt

•	 Autentisk	design	i	autentiske	materialer
•	 Dannebrogs-,	Frederiksberg-,	Palæ-	og	bondehusvinduer
•	 Autentisk	udtryk:	Lod-	og	tværpost	med	forskellig	udformning,	
vandnæse	og	kvartstafprofilering

•	 Sprosser	med	eller	uden	spacer	afhængigt	af.	hvor	autentisk	
udtrykket	skal	være

•	 Vælg	evt.	forskellige	farver	på	karm	og	ramme,	samt	ude	og	inde
•	 Mulighed	for	indfarvede	beslag
•	 Indbygget	sikkerhedspakke	(ved	tilvalgt	paskvilgreb)
•	 Omfattende	testprogram	i	forhold	til	indbrudssikkerhed,	holdbarhed,	
styrke	og	tæthed

•	 Uw-værdi	ned	til	0,8	(A-mærket)
•	 Fås	som	både	2-lags	og	3-lags

udviklet til byggerier fra 1840-1940’erne

01
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29 to
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fyLDingStyper
se side 107-109

sandwichfylding
friset fylding

facaDeDøre
se side 91-99

p
e

r
fo

r
m

a
n

c
e

  

Åbnefunktioner 

41
/4

2 fa
ca

de
dør

 m
/g

las

43/4
4 p

lad
ed

ør

35/3
6 te

rra
ss

ed
ør

(2
)  

31
 te

rra
ss

ed
ør

 (v
ind

ue
sd

ør
)

velfAC Classic træ monteret med standard 3-lags rude.

velfAC Classic træ monteret med standard 2-lags rude.

      

VelFaC rådgiver 
om energi-
oPtimering 
af vinduer til hvert 
enkelt projekt

x x x x x x x x x

x x x

x x x

x(3) x x

x(4) x

x x

x(1) x(1) x(1) x(1) x

x(5)

70 60 60 200 200 70 60 90 112 112 112

(1) tilvalg     (2) med gennemgående greb     (3) ved tilvalgt paskvilgreb   
(4) tilvalg ved anverfer     (5) tilvalg til indadgående

udadgående

indadgående

2-fløjet med gående post

grebsbetjent bremse

friktionsbremse

pudsesikring

åbningsbegrænser

forberedelse til værn

max. rammevægt i kg
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SproSSer og ruDer

rammeVarianter

VELFAC CLASSiC træ – rAmmEr og SproSSEr

fast karm – 2-lags rude
sidekarm

fast karm – 3-lags rude
sidekarm

gående element – 2-lags rude
sidekarm

gående element – 3-lags rude
sidekarm

sprosser fås som vandrette, lodrette og t-sprosser.
energisprosser med spacer i ruden fås som tilvalg.

25mm 68mm

32

5 2522

62 79

22 255

48

25mm energisprosse
uden spacer, 2-lags rude

25mm energisprosse
uden spacer, 3-lags rude

32

6824

15

48

6824

15

68mm gennemgående 
sprosse, 2-lags rude

68mm gennemgående 
sprosse, 3-lags rude

mål: 1:5

32

5 2522

62 79

22 255

48

25mm energisprosse
med spacer, 2-lags rude

25mm energisprosse
med spacer, 3-lags rude

fast karm – 3-lags rude
bundkarm med aluglasliste

gående element – 3-lags rude
bundkarm med aluglasliste
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SiDeStyret VinDue - VeLfac cLaSSic træ 07

SiDehængt VinDue - VeLfac cLaSSic træ 01

VELFAC CLASSiC træ – åbnEFunktionEr

beregning af den frie åbning

820

670

F

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200
200

GW45
GW50

GW55

450

 400       600      800     1000  

H

W

6mm

950; 760

350; 350

A

420

min/max-mål

•	Rudens	udvendige	side	kan	
pudses indefra

•	Ved	85°	åbning	dannes	der	en	
”pudsespalte” 

•	Rammen	bevæger	sig	i	glide-
skinner på over- og underkarm

•		Anverfere
•		Alternativ	beslåning:	Paskvilgreb	

med indbygget ventilationsstilling 

F

920

1800

1600

1400

1200

1000

800

800 1000

600

600

400

400  

GW40

GW45

GW50

GW55

548450; 438

H

W

min/max-mål beregning af den frie åbning

fx til dannebrogsvinduer

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 170mm

2-fløjet med anslag w = W - 240mm

2-fløjet med gående post w = W - 274mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = 0.93 × (W- 262.7)mm

2-fløjet med anslag
w = (W - (542.8 + 0.121 × 
((W-158)/2))) – 6mm

2-fløjet med gående post
w = (W - (542.8 + 0.121 × 
((W-158)/2))) – 50.5mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm

•	 Åbningsvinkel	ca.	90°
•	 Synlige	hængsler
•		Anverfere,	stormjern	eller	

stormkrog
•		Alternativ	beslåning:	
 paskvilgreb med indbygget 
 ventilationsstilling samt 
 grebsbetjent bremse
•		Friktionsbremse	fås	mod	

tillæg

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       A = med anverfere, paskvilgreb 
              ikke muligt
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faSt karm - VeLfac cLaSSic træ 10

VELFAC CLASSiC træ – åbnEFunktionEr

beregning af den frie åbning, 1-fløjet

750

875

F2
F

800 1000 1200 1400600400  

GW40

GW45
GW50

GW55

H

W

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400 475; 438 548

1040

min/max-mål

•	Rudens	udvendige	side	kan	
pudses indefra

•		Åbningsvinkel	140-160°
•		Rammen	bevæger	sig	i	 

glideskinner på over- og under-
karm 

•			Sidevendevinduet	kan	ved	ind-
bygning trækkes op til 200mm 
tilbage fra forkant mur

•	 Anverfere
•	 	Alternativ	beslåning:	
 paskvilgreb med indbygget 

ventilations-stilling 

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

14000

1200

1000

800

600

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

400

400

200

200  

GW55

437

4mm

6mm

1667

1667

1861

1861

365

250; 250

GW50
GW45

H

W

min/max-mål

     gW = glasvægt (se side 110)
     f = godkendt fri åbning

fx til frederiksbergvinduer

elementbredde (W) fri bredde (w)

475 - 624mm w = 240

625 - 749mm w = 343

750 - 874mm w = 505

875 - 999mm w = 605

1000 - 1149mm w = 684

1150 - 1300mm w = 822

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm

SiDeVenDeVinDue - VeLfac cLaSSic træ 09

•	 Består	af	karm	med	glasliste	og	
adskiller sig derfor fra vinduer 
med opluk ved at være smallere
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topStyret VinDue - VeLfac cLaSSic træ 12

faStSkruet ramme - VeLfac cLaSSic træ 11

VELFAC CLASSiC træ – åbnEFunktionEr

•	Består	af	karm	og	rammeprofil	
og adskiller sig derfor ikke visu-
elt fra vinduer med opluk

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

600

600

400

200
400200  

GW55

515

4mm

6mm
1667

444

2560; 503

2540; 15701570; 1570

1558; 2560

350; 350

GW50

GW45

H

W

GW30

2060

min/max-mål

•		Ved	åbning	dannes	en	
 ventilationsspalte over vinduet, 

som sikrer optimal udluftning
•		Balancearme	med	friktions-

bremse som fastholder vinduet 
i åben position under normale 
vejrforhold

•		Anverfere
•		Alternativ	beslåning:	
 paskvilgreb med indbygget 

ventilations-stilling

811

995; 1160 

1090; 930

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

600

400

200
400  

W

H

GW25

GW30

GW35

GW40
GW45
GW50
GW55

358;380 6mm

1570;1570

200

F

F2

min/max-mål

beregning af den frie åbning

det topstyrede vindue er konstrueret, så vinduesrammen er i optimal balance under åbning. 

Derfor	findes	der	ikke	en	enkel	formel	til	beregning	af	den	frie	åbning.	

Aflæs den frie åbning i min/max-diagrammet eller kontakt velfAC for mere detaljeret information 

om dit vindue. 

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn
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terraSSeDør (VinDueSDør) - VeLfac cLaSSic træ 31

topVenDeVinDue - VeLfac cLaSSic træ 29

VELFAC CLASSiC træ – åbnEFunktionEr

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

670

F

800 1000 1200600

1800

1600

2000

2200

2400

400  
W

H

GW35

GW40

GW45

GW50
GW55

min/max-mål, 1-fløjet beregning af den frie åbning

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 170mm

2-fløjet w = W - 240mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 68mm

min/max-mål, 2-fløjet

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn

min/max-mål beregning af den frie åbning•	Rudens	udvendige	side	kan	pudses	
indefra

•	Vending	af	vinduet	foregår	uden	for	
karmens plan og er uden overslag

•		Åbningsbegrænser	begrænser	åbningen	
til ca. 50mm

•		Pudsesikring	aktiveres	automatisk,	når	
rammen vendes til pudsestilling (ca. 
170°)

•		Paskvilgreb	med	indbygget	
ventilationsstilling

•		Rammen	har	et	naturligt	stop,	før	den	
begynder at vende. her kan vinduet 
fastholdes i åben position

640

1038

885

F2

F

H

GW30

GW25

GW35

GW40

GW45
GW50
GW55

600

600

800

1000

1200

1400

1600

800 1000 1200 1400 1600

550;545

1570;1570 elementbredde (W) fri bredde (w)

w = W - 100mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = (hx0.6442) - 71mm

•		Samme	karm/ramme-konstruktion	
som vinduerne

•			Åbningsvinkel	90°.	180°	er	muligt
•		Synlige	hængsler
•		18mm	/	22,5mm	bundkarm
•			Paskvilgreb	med	indbygget	
 ventilationsstilling samt med grebs-

betjent bremse (dog ikke sammen 
med	180°	hængsel)
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VinDuer og terraSSeDøre (type 31, VinDueDøre) ekSempeL 2-LagS

terraSSeDør meD gennemgÅenDe greb - VeLfac cLaSSic træ 35/36

VELFAC CLASSiC træ – åbnEFunktionEr

overkarm, gående ramme samt 
fastskruet ramme

bundkarm, gående ramme samt 
fastskruet ramme

sidekarm, gående ramme samt 
fastskruet ramme

115

24
59

91

48

50

eksempel på vindue med 
2-lags rude

45mm hårdttræsbundkarm, 
terrassedør (vinduesdør)

50mm bundkarm med alu-slidskinne, 
terrassedør (vinduesdør)

681

1800

1600

2000

2200

2400

2600

W

H

GW45

GW50

GW55

1000 1200800600  

650

F

min/max-mål beregning af den frie åbning
udadgående dør

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 172mm

2-fløjet w = W - 251mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 68mm

beregning af den frie åbning
indadgående dør

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 178mm

2-fløjet w = W - 251mm

elementhøjde (h) fri h (h)

h = h - 68mm

2400

2200

2000

1800

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

H

W

GW45

GW50

GW55

1187 2337
1600

2600

min/max-mål, 2-fløjet

se hele 
2-lags 

tegnings-
Pakken 

på VelFaC.dk

•	 Fås	som	indadgående	(36)	eller	
udadgående (35)

•		Leveres	som	standard	med	paskvilgreb	
indvendigt og udvendigt samt oval 
cylinderlås indvendigt

•	 Åbningsvinkel	90°	–	mulighed	for	op	til	
180°	i	udadgående	døre

•	 Synlige	hængsler
•	 18mm	(35)	/22,5mm	(36)	bundkarm
•	 	Paskvilgreb	med	grebsbetjent	bremse	
(ikke	sammen	med	180°	hængsel)

18mm helo® bundkarm, 
terrassedør (vinduesdør) 
OBS:	22,5mm	ved	dyb	karm
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VanDnæSer tiL bunDkarme

terraSSeDøre meD gennemgÅenDe greb og facaDeDøre meD gLaS (type 35, 36, 41, 42)

faSte karme

VELFAC CLASSiC træ – kArmE

115

24
11

014
1

48

90

50

80

11
5

80 48

140
24110

50

34

4

48
11

3
12

1

115

18

80

34

bundkarm med 35mm vandnæse

48

45

19
11

3
14

6

80

34

4

15

115

mål: 1:5

overkarm bundkarmsidekarm

48

115

5047

52

48

11
5

50

47

52 48

115

24

49

overkarm, udadgående dør sidekarm, udadgående dør 45mm hårdttræsbundkarm, 
udadgående dør

overkarm, indadgående dør sidekarm, indadgående dør 22,5mm helo® bundkarm, 
indadgående dør

45mm hårdttræsbundkarm, 
indadgående dør

24113
143

11
5

50

80

34

48

24
11

3

48
80

34

50

115

91

14
3

48
80

11
3

12
4

115

23

41

10
1

48
80

97

22
45

14
6

27
11

3
14

6

115

bundkarm med 43mm vandnæse bundkarm med 68mm vandnæse

18mm helo® bundkarm, 
udadgående dør
OBS:	22,5mm	ved	dyb	karm
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SamLing af LoD- og tVærpoSte        

tVærpoSte

LoDpoSte

VELFAC CLASSiC træ – poStE og kArmVAriAntEr

kombinationstværposttværpost, gående rammer

udadgående, 140mm karm

udadgående, 115mm karm

14
0

24

50

11
5

24

50

mål: 1:5

kombinationslodpostlodpost, gående rammer 
fast eller gående

Anslag til 2-fløjet terrassedør 
(vinduesdør)

131

5959

126

4879

68

34

150
59 17 59

4879
11

5

Anslag til 2-fløjet terrassedør med 
gennemgående greb

48

110110

90 142
903

80

226

17

tværpost, fast-fast

48

23
59

6817

10
9

103

48
103

62
59

681715
2

48 40

68

23
17

23
65

103

lodpost, fast-fast

68
48

52

23 23
63

11
5

68

106
59 17 23

4879
11

5

52

fast lodpost i vindue med 4 rammer gående lodpost under tværpost gående lodpost i fuld højde

24

14
0

50

74

11
5

49
50

24

indadgående, 140mm karm

indadgående, 115mm karm

karmDybDer
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greb, SikringbeSLag og tiLbehør

noter, faLSe og pÅforinger

VELFAC CLASSiC træ – kArmbEArbEjDning + tiLbEhør

mål: 1:5

noter, false og påforinger er her vist i 115mm (123mm) karm. tilsvarende kan udføres i systemets øvrige karmdybder.

not type 2not type 1

not type 4not type 3

bundpladenot type 5 not type 1,  
indadgående elementer

30

10

15

12

15

15

20

15

25

15

30

15

83.5

18
68

30.2

påforing type 30.0134

fals type 18 (30mm)fals type 17 (25mm)

fals type 13 (10mm)

fals type 15 (15mm)

fals type 14 (12mm)
(ikke til dyb karm)

fals type 16 (20mm)

paskvilgreb. standard  
monteret i topstyrede vinduer 
og terrassedøre. fås til øvrige 
åbnefunktioner. 

paskvilgreb med børnesikring. 
monteret med børnesikrings-
knap. 

kantpaskvil til frigørelse af 
gående post i 2-fløjede ele-
menter med anverfer.

friskluftventil. fri åbning på 
40cm2. ikke synlig udefra på 
vinduer. i faste karme med 
dækkappe udvendigt.

anverfer. standard monteret 
i sidehængte, sidestyrede og 
sidevendevinduer. 

Stormkrog. til sidehængte og 
sidestyrede vinduer.

Stormjern. til sidehængte 
vinduer.

paskvilgreb med lås.  
monteret med lås og nøgle  
som ekstra sikkerhed.

paskvilgreb i terrassedør 
med gennemgående greb. 
set indefra. udvendig lås mod 
tillæg.

Åbningsbegrænser. fås ikke 
til terrassedøre med gennem-
gående greb.

pn-sikringsbeslag. fås ikke 
til terrassedøre med gennem-
gående greb.
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VELFAC ribo ALu
uDVikLEt tiL VinDuESuDSkiFtningEr 1960’ErnE-1980’ErnE                                                                                      
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men ogSÅ VeLegnet tiL nybyggeri                                                                                      

claus - billeder skiftes - nybyg
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indbygget sikkerhedspAkke med 
ekstrA solidt lukkesystem, forstærkede beslAg og skruer og sikkerhedslimede ruder

trAditionel kArm/rAmme-konstruktion  
konstrueret med mål som er typiske for byggerier frA 1960-1980’erne

mAtChende dørsortiment - se side 91-99greb i ergonomisk 
dAnsk design
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•	 Traditionel	karm/ramme-konstruktion
•	 Udviklet	specielt	til	vinduesudskiftninger	i	bygninger	fra	
1960’erne	til	1980’erne

•	 Tidstypisk	design
•	 Også	velegnet	til	nybyggeri
•	 Indbygget	sikkerhedpakke
•	 Omfattende	testprogram	i	forhold	til	indbrudssikkerhed,	
holdbarhed,	styrke	og	tæthed

•	 Uw-værdi	ned	til	0,8	(A-mærket)
•	 Fås	som	både	2-lags	og	3-lags
•	 Fås	også	i	træ/træ

VELFAC ribo ALu – oVErSigt

geDigne renoVeringSVinDuer

Åbnefunktioner og performance

x x x x x x x x x x

x x x

x x x

x x x

x

x x

x(1) x(1) x(1) x(1) x

x(3)

70 60 60 200 200 70 60 90 112 400 112 112

(1) tilvalg     (2) med gennemgående greb    (3) tilvalg til indadgående   

udadgående

indadgående

2-fløjet med gående post

grebsbetjent bremse

friktionsbremse

pudsesikring

åbningsbegrænser

forberedelse til værn

max. rammevægt i kg

01
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29 to
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fyLDingStyper
se side 107-109

sandwichfylding
friset fylding
ventileret fylding

facaDeDøre
se side 91-99p

e
r

fo
r

m
a

n
c

e
  

Åbnefunktioner 

37
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/4
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/g
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43/4
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ør

35/3
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(2
)  

karm/ramme-konstruktion som i 1960-1980’erne
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ør

 (v
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)
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VELFAC ribo ALu og VELFAC ribo træ

31mm energisprosse, 
2-lags rude

31mm energisprosse,
3-lags rude

68mm gennemgående 
sprosse, 2-lags rude

68mm gennemgående 
sprosse, 3-lags rude

31mm

68mm

SproSSer og ruDer

fast karm – 2-lags rude fast karm – 3-lags rudegående element – 2-lags rude gående element – 3-lags rude

rammeVarianter træ

fast karm – 2-lags rude fast karm – 3-lags rudegående element – 2-lags rude gående element – 3-lags rude

rammeVarianter aLu

68

42

23

68

2171

15

11
1

42

23

68

6311
4

15

71mm gennemgående 
sprosse til hæveskyde-
dør

114mm gennemgående 
sprosse til hæveskyde-
dør

71mm

mål: 1:5

52

3131

76

68

52

68

80
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SiDehængt VinDue - VeLfac ribo aLu 01

VELFAC ribo ALu – åbnEFunktionEr

•		Åbningsvinkel	90°
•		Synlige	hængsler
•		Paskvilgreb	med	indbygget	

ventilationsstilling 
 samt grebsbetjent bremse

820

670

F

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

GW45
GW50

GW55

 400       600      800     1000  

H

W
625420

950;760

424;530FB

min/max-mål

SiDeStyret VinDue - VeLfac ribo aLu 07

•	Rudens	udvendige	side	kan	
pudses indefra

•	Ved	85°	åbning	dannes	der	
 en ”pudsespalte” 
•	Rammen	bevæger	sig	i	
 glideskinner på over- og  

underkarm
•	Paskvilgreb	med	indbygget	

ventilationsstilling

F

920

1800

1600

1400

1200

1000

800

800 1000

600

600

400

400  

GW40

GW45

GW50

GW55

548450; 438

H

W

min/max-mål

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       fb = friktionsbremse og paskvil-
                greb uden bremse

beregning af den frie åbning

beregning af den frie åbning

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 170mm

2-fløjet med anslag w = W - 240mm

2-fløjet med gående post w = W - 274mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = 0.93 × (W- 262.7)mm

2-fløjet med anslag
w = (W - (542.8 + 0.121 × 
((W-158)/2))) – 6mm

2-fløjet med gående post
w = (W - (542.8 + 0.121 × 
((W-158)/2))) – 50.5mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm
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       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

VELFAC ribo ALu – åbnEFunktionEr

SiDeVenDeVinDue - VeLfac ribo aLu 09

beregning af den frie åbning

faSt karm - VeLfac ribo aLu 10

750

875

F2
F

800 1000 1200 1400600400  

GW40

GW45
GW50

GW55

H

W

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400 475; 438 548

1040

min/max-mål

•	Rudens	udvendige	side	kan	
pudses indefra

•		Åbningsvinkel	140-160°
•		Rammen	bevæger	sig	i	
 glideskinner på over- og  

underkarm 
•		Sidevendevinduet	kan	ved	ind-

bygning trækkes op til 200mm 
tilbage fra forkant mur

•		Paskvilgreb	med	indbygget	
ventilationsstilling

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

14000

1200

1000

800

600

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

400

400

200

200  

GW55

437

4mm

6mm

1667

1667

1861

1861

365

250; 250

GW50
GW45

H

W

min/max-mål

elementbredde (W) fri bredde (w)

475 - 624mm w = 240

625 - 749mm w = 343

750 - 874mm w = 505

875 - 999mm w = 605

1000 - 1149mm w = 684

1150 - 1300mm w = 822

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 100mm

•	 Består	af	karm	og	rammeprofil	
og adskiller sig derfor fra vinduer 
med opluk ved at være smallere
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faStSkruet ramme - VeLfac ribo aLu 11

VELFAC ribo ALu – åbnEFunktionEr

topStyret VinDue - VeLfac ribo aLu 12

•		Består	af	karm	og	rammeprofil	
og adskiller sig derfor ikke 
visuelt fra vinduer med opluk

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

600

600

400

200
400200  

GW55

515

4mm

6mm
1667

444

2560; 503

2540; 15701570; 1570

1558; 2560

350; 350

GW50

GW45

H

W

GW30

2060

min/max-mål

•			Ved	åbning	dannes	en	 
ventilationsspalte over vinduet, 
som sikrer optimal udluftning

•			Paskvilgreb	med	indbygget	
ventilationsstilling

•			Balancearme	med	friktions-
bremse som fastholder  
vinduet i åben position  
under normale vejrforhold

811

995; 1160 

1090; 930

1600

1400

1200

1000

800

800 1000 1200 1400 1600 1800

600

600

400

200
400  

W

H

GW25

GW30

GW35

GW40
GW45
GW50
GW55

358;380 6mm

1570;1570

200

F

F2

min/max-mål

beregning af den frie åbning

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn

det topstyrede vindue er konstrueret, så vinduesrammen er i optimal balance under åbning. 

Derfor	findes	der	ikke	en	enkel	formel	til	beregning	af	den	frie	åbning.	

Aflæs den frie åbning i min/max-diagrammet eller kontakt velfAC for mere detaljeret information 

om dit vindue. 
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VELFAC ribo ALu – åbnEFunktionEr

topVenDeVinDue - VeLfac ribo aLu 29

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning
       f2 = fri åbning <2m over terræn

min/max-mål beregning af den frie åbning

terraSSeDør (VinDueSDør) - VeLfac ribo aLu 31

•		Samme	karm/ramme-konstruktion	
som vinduerne

•			Åbningsvinkel	90°.	180°	er	muligt
•		Synlige	hængsler
•		18mm	/	22,5mm	bundkarm
•			Paskvilgreb	med	indbygget	
 ventilationsstilling samt med grebs-

betjent bremse (dog ikke sammen 
med	180°	hængsel)

•	Rudens	udvendige	side	kan	pudses	
indefra

•	Vending	af	vinduet	foregår	uden	for	
karmens plan og er uden overslag

•		Åbningsbegrænser	begrænser	
åbningen til ca. 50mm

•		Pudsesikring	aktiveres	automatisk,	
når rammen vendes til pudsestilling 
(ca.	170°)

•		Paskvilgreb	med	indbygget	
ventilationsstilling

•		Rammen	har	et	naturligt	stop,	før	
den begynder at vende. her kan 
vinduet fastholdes i åben position

640

1038

885

F2

F

H

GW30

GW25

GW35

GW40

GW45
GW50
GW55

600

600

800

1000

1200

1400

1600

800 1000 1200 1400 1600

550;545

1570;1570 elementbredde (W) fri bredde (w)

w = W - 100mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = (hx0.6442) - 71mm

670

F

800 1000 1200600

1800

1600

2000

2200

2400

400  
W

H

GW35

GW40

GW45

GW50
GW55

min/max-mål, 1-fløjet beregning af den frie åbning

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 170mm

2-fløjet w = W - 240mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 68mm

min/max-mål, 2-fløjet
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VELFAC ribo ALu – åbnEFunktionEr

terraSSeDør meD gennemgÅenDe greb - VeLfac ribo aLu 35/36

•	 Fås	som	indadgående	(36)	eller	
udadgående (35)

•		Leveres	som	standard	med	paskvilgreb	
indvendigt og udvendigt samt oval 
cylinderlås indvendigt

•	 Åbningsvinkel	90°	–	mulighed	for	op	til	
180°	i	udadgående	døre

•	 Synlige	hængsler
•	 18mm	(35)	/22,5mm	(36)	bundkarm
•	 	Paskvilgreb	med	grebsbetjent	bremse	
(ikke	sammen	med	180°	hængsel)

hæVeSkyDeDør meD LaV bunDkarm - VeLfac ribo aLu 37

•	Giver	et	stort	lysindfald	-	kun	ét	spænd-
stykke forneden
•		Når	håndtaget	drejes,	hæves	døren	op,	

så den kan forskydes hen foran det faste 
parti

•		25mm	bundkarm
•	Fås	kun	som	symmetrisk	element
•		Fri	åbning	op	til	1,5m	i	bredden
•		Fås	kun	som	træ/alu	og	med	3-lags	rude
•	Leveres	som	standard	med	greb	indven-
digt og skålegreb udvendigt
•	Fås	mod	tillæg	med	greb	til	cylinderlås

F

2400

2200

2000

1800

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600

3588;2388

1788;1863

GW55

GW30

GW50

H

W

6mm4mm

min/max-mål

beregning af den frie åbning

       gW = glasvægt (se side 110)
       f = godkendt fri åbning

elementbredde (W) fri bredde (w)

w = W / 2 - 225mm

681

1800

1600

2000

2200

2400

2600

W

H

GW45

GW50

GW55

1000 1200800600  

650

F

min/max-mål beregning af den frie åbning
udadgående dør

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 172mm

2-fløjet w = W - 251mm

elementhøjde (h) fri højde (h)

h = h - 68mm

beregning af den frie åbning
indadgående dør

elementbredde (W) fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 178mm

2-fløjet w = W - 251mm

elementhøjde (h) fri h (h)

h = h - 68mm

2400

2200

2000

1800

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

H

W

GW45

GW50

GW55

1187 2337
1600

2600

min/max-mål, 2-fløjet
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VELFAC ribo ALu – kArmE

overkarm, gående ramme 
samt fastskruet ramme

bundkarm, gående ramme 
samt fastskruet ramme

sidekarm, gående ramme 
samt fastskruet ramme

VinDuer og terraSSeDøre (type 31, VinDueSDøre)

eksempel på vindue med 
2-lags rude

ekSempeL 2-LagS

mål: 1:5

45mm hårdttræsbundkarm, 
terrassedør (vinduesdør)

50mm bundkarm med 
alu-slidskinne, terrassedør 
(vinduesdør)

terraSSeDøre meD gennemgÅenDe greb (type 35/36)

overkarm, udadgående dør sidekarm, udadgående dør 45mm hårdttræsbundkarm, 
udadgående dør

overkarm, indadgående dør sidekarm, indadgående dør 22,5mm helo® bundkarm, 
indadgående dør

45mm hårdttræsbundkarm, 
indadgående dør

52

12
3

50

11
5

2562
93

52

123

50

115

25
62

93
52

18

71

115

62

52

50

123

93

51

115

25
62 1 mm alu profile

52

123
50

115

25
62

93

se hele 
2-lags 

tegnings-
Pakken 

på VelFaC.dk

18mm helo® bundkarm, 
terrassedør (vinduesdør) 
OBS:	22,5mm	ved	dyb	karm

18mm helo® bundkarm, 
udadgående dør
OBS:	22,5mm	ved	dyb	karm
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overkarm bundkarmsidekarm

faSte karme

VELFAC ribo ALu – kArmE og kArmVAriAntEr 

bundkarm, hæveskydedør

karmDybDer

udadgående elementer indadgående terrassedøre

VeLfac ribo aLu hæVeSkyDeDør

fås kun som træ/alu med 3-lags rude.

mål: 1:5

velfAC ribo alu monteret med standard 3-lags rude

velfAC ribo alu monteret med standard 2-lags rude

energiperformance

148mm karm123mm karm

52

5050

123

115

24
25 52

50

50

12
311

5

24 25

52

50 50

123
115

24
25

fast karm, hvis vinduet ikke er 
kombineret med andre vinduer

52

50

50

12
311

5

148mm karm123mm karm

lodpost, hæveskydedør

VelFaC rådgiver 
om energi-
oPtimering 
af vinduer til hvert 
enkelt projekt

overkarm, hæveskydedør

se alle snit i tegningspakken på velfAC.dk
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VELFAC ribo ALu – poStE

gående – gående

gående – fast

fast – gående

fast – fast

post til fast sideparti, udadgående 
terrassedør med gennemgående greb

fast – fast

gående – gående
som fast eller gående post

LoD- og tVærpoSte tiL terraSSeDøre m/gennemgÅenDe greb (35/36)

LoD- og tVærpoSte tiL VinDuer og terraSSeDøre (type 31, VinDueSDøre)

Anslag, udadgående terrassedør med 
gennemgående greb

fast overparti, indadgående 
terrassedør med gennem-
gående greb

Anslag

mål: 1:5

12
3

68

5742

52

111
62 43

68

42

155
62 18 62

52
12

3

68

52
57

12
3

23 18 23
68

14

62 62
131

5280

131

123

68

42

52

11
1

62
43

68

42

15
5

62
18

62

52
123

68

52 57

123

23
18

23
68

post til fast sideparti, indadgående 
terrassedør med gennemgående greb

Anslag, indadgående terrassedør med 
gennemgående greb

fast overparti, udadgående 
terrassedør med gennem-
gående greb
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noter, false og påforinger er her vist i 115mm (123mm) karm. tilsvarende kan udføres i systemets øvrige karmdybder.

noter, faLSe og pÅforinger

Mål:	1:5

VELFAC ribo ALu – kArmbEArbEjDning + tiLbEhør

greb, SikringSbeSLag og tiLbehør

paskvilgreb i terrassedør 
med gennemgående greb. 
set indefra.

paskvilgreb i terrassedør 
med gennemgående greb. 
set udefra. udvendig lås fås 
mod tillæg.

friskluftventil. fri åbning på 
40cm2. ikke synlig udefra på 
vinduer. i faste karme med 
dækkappe udvendigt.

Åbningsbegrænser. fås ikke til 
terrassedøre med gennemgå-
ende greb og skydedøre.

pn-sikringsbeslag. fås ikke 
til terrassedøre med gennem-
gående greb og skydedøre.

paskvilgreb. standard monte-
ret i vinduer og terrassedøre.

paskvilgreb med børne-
sikring. monteret med børne-
sikringsknap. 

paskvilgreb med lås.  
monteret med lås og nøgle  
som ekstra sikkerhed.

kantpaskvil til frigørelse af 
gående post i 2-fløjede terrasse-
døre m/gennemgående greb.

elmotor. monteret på bund-
karmen. giver 110mm åbning. 
til topstyrede vinduer.

Lydventil. påforing med 
ventil skal monteres på byg-
gepladsen.	Støjdæmpning:	
dn,e,w 40 db.

not type 2not type 1

not type 4not type 3

bundpladenot type 5 not type 1,  
indadgående elementer

30

10

15

12

15

15

20

15

25

15

30

15

83.5

18
68

30.2

påforing type 30.0134

fals type 18 (30mm)fals type 17 (25mm)

fals type 13 (10mm)

fals type 15 (15mm)

fals type 14 (12mm)
(ikke til dyb karm)

fals type 16 (20mm)

Skålegreb til terrassedøre og 
skydedøre. medleveres løst til 
eftermontering. 
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VELFAC in
indAdgåEndE VinduEr og ALtAndørE
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•	 Indadgående	vinduer	og	altandøre	i	træ/alu	
•	Gode	pudsemuligheder	i	etagebyggeri
•	Velegnet	til	kældervinduer
•	Kip-funktion	giver	effektiv	ventilation
•	Fås	med	forberedelse	til	værn
•	Karm	af	træ	sikrer	homogen	sammenstilling	med	øvrige	
VELFAC	systemer

•	Uw-værdi	ned	til	0,8	(A-mærket)
•	 	Fås	kun	med	3-lags	ruder

indadgående vinduer og altandøre                                                                                      

VELFAC in – oVErSigt

Indadgående

Kip-funktion

2-fløjet med gående post

Pudsning indfra

Forberedelse til værn

Max. rammevægt i kg

x x x x

x x x

x x x

x x x x

x(1)

100 100 100 N/A 100

(1) tilvalg

Fyldingstyper
se velFaC.dk

Sandwichfylding
Ventileret fylding

p
e

r
Fo

r
m

a
n

C
e

  

åbneFunktioner 

02 si
de

hæ
ng

t

05 b
un

d/si
de

hæ
ng

t

06 b
un

dh
æng

t

10
 fa

st 
(g

las
lis

te)

13
5 al

tan
dør

åbneFunktioner og perFormanCe

Indadgående system med kipfunktion

rammevarianter

Gående element med 3-lags rude Fast element med 3-lags rude

se mere om 
VelFaC iN 
FyldiNger 
på VelFaC.dk
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sidehængt vindue - velFaC in 02

VELFAC in – åbnEFunktionEr

min/max-mål, 1-fløjet

min/max-mål, 2-fløjet med anslag

•	 	Kan	pudses	indefra,	da	
rammen er indadgående

•	 Åbningsvinkel	90°

beregning af den frie åbning

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 152mm

2-fløjet, gående post w = W - 204mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 104mm

bund/sidehængt vindue - velFaC in 05

•	 	Kan	pudses	indefra,	da	
rammen er indadgående

•	 Åbningsvinkel	90°
•	 Kipfunktion

beregning af den frie åbning

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 152mm

2-fløjet, gående post w = W - 204mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 104mm

min/max-mål, 1-fløjet

Min. Max. 1 Max. 2

Elementbredde (W) 500 1300 1000

Elementhøjde (H) 510 1700 2200

bundhængt vindue - velFaC in 06

•	 	Velegnet	til	fx	kældervinduer	
•	 Kipfunktion

min/max-mål

min/max-mål, 2-fløjet med anslag

Min. Max. 1 Max. 2

Elementbredde (W) 1000 1600 2500

Elementhøjde (H) 600 2200 1400

Min. Max. 1 Max. 2

Elementbredde (W) 500 1300 1000

Elementhøjde (H) 510 1700 2200

Min. Max. 1 Max. 2

Elementbredde (W) 1000 1600 2500

Elementhøjde (H) 600 2200 1400

Min. Max. 1 Max. 2

Elementbredde (W) 500 1300 1000

Elementhøjde (H) 510 1700 2200
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•	 	Velegnet	til	fx	franske	altaner
•	 Kan	pudses	indefra,	da	rammen	er	indadgående
•	 Åbningsvinkel	90°
•	 Kipfunktion
•	 Bundkarm	af	mahogni

VELFAC in – åbnEFunktionEr

Fast karm - velFaC in 10

Min. Max.

Elementbredde (W) 275 1300

Elementhøjde (H) 275 2200

min/max-mål

Min. Max.

Elementbredde (W) 500 1000

Elementhøjde (H) 1800 2200

min/max-mål, 2-fløjet med anslag

Min. Max.

Elementbredde (W) 1000 2000

Elementhøjde (H) 1800 2200

beregning af den frie åbning

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 152mm

2-fløjet, gående post w = W - 204mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 104mm

bund/sidehængt altandør - velFaC in 135

•	 Kun	som	lysgiver
•	 	Består	kun	af	et	karmprofil
•	 Adskiller	sig	fra	resten	af	VELFAC	In	ved	at	være	smallere	end	

elementer med åbnefunktion
•	 Fås	også	som	side-,	over-	eller	underparti	til	VELFAC	In	vinduer	
samt	som	sideparti	til	VELFAC	In	135	altandør	(se	billede)

min/max-mål, 1-fløjet

VELFAC	In	med	standard	3-lags	rude

energiperFormanCe

VelFaC rådgiver 
om eNergi-
oPtimeriNg 
af vinduer til hvert 
enkelt projekt
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VELFAC in – kArmE, poStE og SproSSEr

Overkarm BundkarmSidekarm Bundkarm,	altandør,	mahogni

Bundkarm,	fast karm

Mål: 1:5

123
22

93

48

49
38

110

12
3

93

48

22

38 49

11
0

123

22

93

48

110

49
38

48

123

22

49

110

Overkarm,	fast	karm Sidekarm,	fast	karm

48

123

22

49

110

48

12
3

22

49

11
0

karme

KombinationslodpostLodpost,	standard

46

188

48
12

3

38494938

46

145

48
12

3

494938

65 65
4 4

146
48 80

Anslag

123

46

48

18
8

38
49

49

12

38

Tværpost,	standard

lodposte

sprosser og ruder

60mm gennem-
gående sprosse

31mm energi-
sprosse

54mm energi-
sprosse

31

48
69

31 54

69
48

54 60

74
48

60

tværpost

22

123

93

48

110

49

123

46

48

14
5

38
49

49

12

Kombinationstværpost
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VELFAC in – kArm- og poStVAriAntEr + tiLbEhør

Mål: 1:5

KombinationslodpostLodpost,	standard

46

188

48
14

9

38494938

46

145

48
14

9

494938

149

46

48

14
5

38
49

49
68

Kombinationstværpost

postdybder

149mm	karm123mm karm 10mm not vist i 
fast karm

12
3

93

48

22

38 49

11
0 14
9

93

48

22

13
6

38 49

12
3

22

6
10

6

8

karmdybder not

greb og tilbehør

alu-greb med lås. Natur-
anodiseret	overfladefinish.

Friskluftventil. Anodiseret 
overfladefinish. På udvendige 
side er ventilen skjult af en 
dækkappe. Fri åbning på 
30cm². 

alu-greb. Naturanodiseret 
overfladefinish.

alu-greb med børnesikring. 
Naturanodiseret overflade-
finish.
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VELFAC 500 – ALu-FACAdEdørE
indgAngSdørE tiL ErhVErVSbyggEri
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2-FLøjET	dør	mEd	STAndgrEB,	SprOSSEr,	Og	
VELFAC	200	SIdE/OVErpArTIEr

1-FLøjET	dør	mEd	STABELhængSLEr	Og	
VELFAC	200	SIdE/OVErpArTI

SmuK	OVErFLAdEFInISh.	STABELhængSLEr	mEd	
ELLEr	udEn	SIKKErhEdSBOLT

2-FLøjET	OpgAngSdør	mEd	SprOSSEr,	
3-punKTS	hængSLEr	Og	VELFAC	200	OVErpArTI

1-FLøjET	dør	mEd	jALOuSIrIST	I	dør	SAmT	I			
VELFAC	200	OVErpArTI

2-FLøjET	FLugTVEjSdør	mEd	pAnIKgrEB	Og	
dørLuKKErE	I	ET	VELFAC	200	VInduESpArTI
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VELFAC 500 – oVErSigt

Udadgående

Indadgående

2-fløjet med gående post

Med adgangskontrol

Godkendt til brandredning

x x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x

Fyldingstyper
se side 76-82

Sandwichfylding
jalousirist

slidstærke FaCadedøre

åbneFunktioner

Ind
gan

gs
dør

Bu
tik
sd
ør

Opgan
gs

dør

Vind
fan

gs
dør

Flu
gt

ve
jsd

ør

Ind
br

ud
sh

æmmen
de

 d
ør

p
e

r
Fo

r
m

a
n

C
e

  

åbneFunktioner 

•	 Lever	op	til	høje	krav	til	holdbarhed,	funktionalitet	og	
stabilitet

•	 Indgangsdøre	fremstillet	af	aluminiumsprofiler	udven-
digt	og	indvendigt

•	 Indadgående	eller	udadgående	rammedøre,	1-	og	
2-fløjede

•	 Ved	sammenstilling	med	VELFAC	vinduer	skaber	du	
komplette	løsninger	til	alle	former	for	indgangspartier	

Slidstærke døre til alle formål
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vindfangsdør (dør 4)
•		dør	med	adgangskontrol
•	Velegnet	til	kommercielle	ejendomme	og	beboelsesejendomme
•	Elektromagnetisk	låsekasse,	der	bruges	sammen	med	en	

dørhank

standardbeslag
•	Elektromagnetisk	falle
•	300mm	bøjlegreb	i	rustfrit	stål
•	Stabelhængsler,	naturanodiseret	
•	dørlukker

Flugtvejsdør (dør 5)
•	Velegnet	til	kommercielle	ejendomme,	sygehuse,	skoler,	

institutioner og store beboelsesejendomme.

standardbeslag
•	Falle/rigle-lås
•	panikgreb	indvendig
•	6-stiftet	låsecylinder	med	nøgle	

udvendigt og vrider indvendigt
•	Stabelhængsler,	naturanodiseret			

indbrudshæmmende dør (dør 6)
•	Ekstra	sikkerhedskomponenter	gør	det	særligt	vanskeligt	at	

tiltvinge sig adgang (PAS23/24 testet)
•	Leveres	udelukkende	med	de	nævnte	standardbeslag	og	
evt.	94mm	sprosse

•	Velegnet	som	hoved-	eller	sideindgang	i	beboelsesejendomme

standardbeslag
•	Sikkerhedslåsekasse	(5-punkts)
•	Sikkerhedsstabelhængsler,	natur-

anodiseret 
•	Alu-greb
•	6-stiftet	låsecylinder	med	nøgle	

udvendigt og indvendigt samt 
sikkerhedsrosette

VELFAC 500 – åbnEFunktionEr

åbneFunktioner

indgangsdør (dør1)
•		Velegnet	til	fx	butikker,	kontorbyggeri,	institutioner	og	fabrikker

standardbeslag
•	Falle/rigle-lås
•	Alu-greb
•	6-stiftet	låsecylinder	med	nøgle	

udvendigt og vrider indvendigt
•	Stabelhængsler,	naturanodiseret	
•	dørlukker

butiksdør (dør2)
•	Velegnet	til	fx	butikker,	butikscentre,	skoler,	institutioner	og	

hospitaler

standardbeslag
•	Svinghagelås
•	300mm	bøjlegreb	i	rustfrit	stål	
•	6-stiftet	låsecylinder	med	nøgle	

udvendigt og vrider indvendigt
•	Stabelhængsler,	naturanodiseret	
•	dørlukker
•	Kantpaskvil	på	stående	fløj	

opgangsdør (dør 3)
•		dør	med	adgangskontrol
•	når	adgangskontrollen	aktiveres,	frigøres	slutblikket,	så	

døren kan åbnes
•	Velegnet	til	kommercielle	ejendomme	og	beboelsesejendomme

standardbeslag
•	El-slutblik
•	Falle/rigle-lås
•	300mm	bøjlegreb	i	rustfrit	stål	udvendig
•	Alu-greb	indvendig
•	6-stiftet	låsecylinder	med	nøgle	

udvendigt og vrider indvendigt
•	Stabelhængsler,	naturanodiseret	
•	dørlukker
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min/max-størrelser

indadgående døre udadgående døre

indadgående indbrudshæmmende dør udadgående indbrudshæmmende dør

Elementbredde* (W) Min. Max.

1-fløjet 930 1380

2-fløjet symmetrisk
(gående/stående)

1335
(655/680)

2635
(1305/1330)

2-fløjet asymmetrisk
(gående/stående)

1035
(655/380)

2635
(1305/1330)

Elementhøjde* (H) Min. Max.

1873 2573

*Inklusiv karm, påforing og bundkarm.

Elementbredde* (W) Min. Max.

1-fløjet 980 1430

2-fløjet symmetrisk
(gående/stående)

1385
(705/680)

2685
(1355/1330)

2-fløjet asymmetrisk
(gående/stående)

1085
(705/380)

2685
(1355/1330)

Elementhøjde* (H) Min. Max.

1914 2614

*Inklusiv karm, påforing og bundkarm.

Elementbredde* (W) Min. Max.

1-fløjet 980 1100

2-fløjet symmetrisk
(gående/stående)

1385
(705/680)

2200
(1100/1100)

2-fløjet asymmetrisk
(gående/stående)

1085
(705/380)

2200
(1100/1100)

Elementhøjde* (H) Min. Max.

1905 2200

*Inklusiv karm, påforing og bundkarm.

Elementbredde* (W) Min. Max.

1-fløjet 930 1100

2-fløjet symmetrisk
(gående/stående)

1335
(655/680)

2200
(1100/1100)

2-fløjet asymmetrisk
(gående/stående)

1035
(655/380)

2200
(1100/1100)

Elementhøjde* (H) Min. Max.

1873 2200

*Inklusiv karm, påforing og bundkarm.

VELFAC 500 – min/mAx-StørrELSEr + Fri åbning

beregning aF den Frie åbning

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

Standard w = W - 230mm

Med klemfri bagkant w = W - 264mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

Med 15mm bundkarm h = H - 100mm 

Med 20mm bundkarm h = H - 105mm

 *inkluderer ikke grebet

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

Standard w = W1 + W2 - 290mm

Med klemfri bagkant w = W1 + W2 - 358mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

Med 15mm bundkarm h = H - 100mm 

Med 20mm bundkarm h = H - 105mm
 
*inkluderer ikke grebet

Beregning af den frie åbning*, 1-fløjet Beregning af den frie åbning*, 2-fløjet

alle velFaC 500 døre undtagen den indbrudshæmmende dør

den indbrudshæmmende dør

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

w = W - 230mm 

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 100mm

*inkluderer ikke grebet

Beregning af den frie åbning*, 1-fløjet

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

w = W1 + W2 - 290mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 100mm 
 
*inkluderer ikke grebet

Beregning af den frie åbning*, 2-fløjet
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indadgående døre

udadgående døre

Overkarm

Sidekarm med klemfri bagkantSidekarm

Bundkarm	med	kuldebro-isolering	
20mm

Anslag til 2-fløjet dør

Alu-bundkarm med kuldebro-isolering 
15mm

Overkarm

Sidekarm med klemfri bagkantSidekarm

Bundkarm	med	kuldebro-isolering	
20mm

Anslag til 2-fløjet dør

Alu-bundkarm med kuldebro-isolering 
15mm

VELFAC 500 – kArmE

Mål: 1:5
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76mm 

150mm
94mm	

VELFAC 500 – SproSSEr og kArmdybdEr

125mm karm 150mm karm 175mm karm

sprosser og ruder

karmdybder

Mål: 1:5

side- og overparti

169

36

70

94 70

69 985

70

10498
5

70

2155

36

201

66

70

69

36

Sidekarm i dør med fast overparti Post mellem dør og fast side-/overparti Karm i fast side-/overparti
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VELFAC 500 – tiLbEhør

alu-greb. Naturanodiseret 
overfladefinish.	

rustfrit stålgreb. Poleret 
overfladefinish.

nødudgangsgreb.  Kun til 
udadgående døre. Natur-
anodiseret	overfladefinish.	

300mm bøjlegreb i rustfrit 
stål	med	børstet,	halvblank	
overfladefinish.	Fås	også	som	
650mm .

300mm cirkelgreb i rustfrit 
stål	med	børstet,	halvblank	
overfladefinish.

Fuldhøjde stanggreb i rustfrit 
stål	med	børstet,	halvblank	
overfladefinish.

panikgreb på indvendige 
side. Kun til udadgående døre.       
naturanodiseret	overfladefinish.

Cylinder med vrider indven-
digt.	Forniklet	overfladefinish.	
Nøgle udvendigt af rustfrit stål.

dørlukker til indadgående 
døre. Sølvlakeret overfla-
definish.	Kan	forberedes	til	
døråbner.

dørlukker til udadgående 
døre. Sølvlakeret overfla-
definish.	Kan	forberedes	til	
døråbner.

stabelhængsel. Med eller 
uden sikkerhedsbolt. Natur-
anodiseret	overfladefinish.

3-punkts hængsel med klem-
fri bagkant. Naturanodiseret 
overfladefinish.

brevindkast til 150mm 
sprosse. Naturanodiseret 
overfladefinish.

greb og tilbehør
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Fotograf: Adam Mørk

VELFAC træ/ALu-FACAdEdørE
FACAdEdørE tiL priVAtE boLigEr  
og tiL SEkundærE indgAngSdørE i ErhVErVSbyggEri
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IndAdgÅEndE	pLAdEdør	mEd	LOdrET	SpOrIng,	
gLASudSKærIng	Og	VELFAC	200	VInduESpArTI

IndAdgÅEndE	pLAdEdør	udEn	SpOrIng	Og	
mEd	gLASudSKærIng

IndAdgÅEndE	FACAdEdør	mEd	gLAS,	
KrydSSprOSSEr	Og	FrISEdE		FyLdIngEr

udAdgÅEndE	FACAdEdør	mEd	gLAS	Og	
VELFAC	200	VInduESpArTI

udAdgÅEndE	FACAdEdør	mEd	2	gLASFELTEr
Og	VELFAC	rIBO	VInduESpArTI

IndAdgÅEndE	FACAdEdør	mEd	gLAS	Og
VELFAC	rIBO	VInduESpArTI	Og	FyLdIng
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VELFAC træ/ALu-FACAdEdørE – oVErSigt

x x x x

x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x

112 112 112 112 112 112 112 112

Udadgående

Indadgående

2-fløjet med anslag

Integreret sideparti

Integreret overparti

Integreret side-/overparti

Max. rammevægt i kg

Fyldingstyper
se	side	107-109

Sandwichfylding
Friset fylding

p
e

r
Fo

r
m

a
n

C
e

  

åbneFunktioner 

41
 fa

ca
de

dør
 m

/g
las

42
 fa

ca
de

dør
 m

/g
las

43 p
lad

ed
ør

44 p
lad

ed
ør

velFaC ribo velFaC ClassiC

åbneFunktioner og perFormanCe

FaCadedøre i træ/alu og træ

•	 Facadedøre	til	private	boliger
•	 Sekundære	indgangsdøre	i	erhvervsbyggeri	og	mindre	
etageejendomme

•	 Facadedøre	med	glas	med	stort	lysindfald
•	 Pladedøre	med	og	uden	profileringer	og	glasudskæringer
•	 Fås	også	i	version	af	rent	træ
•	 Fås	som	både	2-lags	og	3-lags
•	 Pladedøre	og	facadedøre	med	3-lags	glas	opfylder	krav	til	
BR15	samt	de	forventede	krav	til	BK2020

•	 VELFAC	Ribo	døre	passer	designmæssigt	til	VELFAC	
200	ENERGY,	VELFAC	Edge	og	VELFAC	Ribo	vindues-
serierne

•	 VELFAC	Classic	døre	passer	designmæssigt	til	VELFAC	
Classic	vinduesserierne

Facadedøre til private boliger

41
 fa

ca
de

dør
 m

/g
las

42
 fa

ca
de

dør
 m

/g
las

43 p
lad

ed
ør

44 p
lad

ed
ør



© VELFAC A/S  |  arkitektkatalog, marts 2016

- 94 - 

VELFAC træ/ALu-FACAdEdørE – ribo + CLASSiC

eksempler på ribo FaCadedøre

Eksempel	på	
VELFAC	ribo	træ/alu	dør

Eksempel	på	
VELFAC	Classic	træ/alu	dør

Eksempel	på	
VELFAC	ribo	trædør

Eksempel	på	
VELFAC	Classic	trædør

eksempler på ClassiC FaCadedøre

Sidekarm
VELFAC	ribo	træ/alu	dør

Sidekarm
VELFAC	ribo	trædør

24113
143

11
5

12
3

55

80
42

48

24113
143

11
5

50

80

34

48

Sidekarm
VELFAC	Classic	træ/alu	dør

Sidekarm
VELFAC	Classic	trædør

31mm	energisprosse,
3-lags rude

68mm gennemgående 
sprosse,	3-lags	rude	
(se døre ovenfor)

31mm

velFaC ribo sprosser og ruder (se velFaC ClassiC sprosser side 42 og 54)

68mm gennemgående 
sprosse,	med	friset	fylding

52

3131

76

68

52

68

80

se VelFaC 
ClassiC 

tegNiNgs-
PakkerNe på 

VelFaC.dk
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greb og cylinder til facade- 
døre. 6-stiftet oval cylinder i 
rustfrit stål.

Friskluftventil i overramme. 
Fri åbning på 40cm2. Med 
dækkappe udvendigt.

greb og tilbehør

dørspion til pladedøre. 
matforniklet	overfladefinish.

greb og vrider til facadedøre. 
6-stiftet oval cylinder i rustfrit 
stål.

kantpaskvil til frigørelse 
af gående post i 2-fløjede 
facadedøre.

VELFAC træ/ALu-FACAdEdørE – dESign + tiLbEhør

3.1. 2. 4. 5. 6.

eksempler på 2-fløjede pladedøre

Symmetrisk Asymmetrisk

dobbeltdør dør	med	fast	sideparti

Lodret
Kode 12

Uden 
profilering
Kode 10

Oval
Kode 24

diagonal
Kode 11

Vinkel
Kode 13

Antik
Kode 16

typiske glasudskæringer

Kvadrat
Kode 5

rektangel
Kode 3

Cirkel
Kode 1

Oval
Kode 4

Kvadrat på spids
Kode 2

halvcirkel	med	sprosser
Kode 6

der	er	enkelte	begrænsninger	mht.	design	og	glasudskæring.	Kontakt	VELFAC	for	yderligere	information.	

eksempler på opdelinger aF FaCadedøre m/glas

design aF pladedøre

Mål: 1:5

typiske designs
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VELFAC træ/ALu-FACAdEdørE – åbnEFunktionEr

FaCadedør med glas - type 41/42

F

681

1000 1200800

1800

1600

2000

2200

2400

600  
W

H

GW45

GW50

GW55

650

2450

2600

min/max-mål, 1-fløjet

681

1800

1600

2000

2200

2400

2600

W

H

GW45

GW50

GW55

1000 1200800600  

650

F

min/max-mål, 1-fløjet

•	giver	et	stort	lysindfald	-	kun	ét	spændstykke	forneden
•	Indadgående	(42)	eller	udadgående	(41)
•	3-punkts	lukke	beslag	inkl.	låsekasse	til	oval	cylinder		
•	Leveres	uden	greb,	cylinder	og	roset,	medmindre	andet	er	aftalt
•		Åbningsvinkel	90°	–	mulighed	for	op	til	180°	i	udadgående	dør
•	Synlige	hængsler
•	18mm	(41)	/	22,5mm	(42)	bundkarm

beregning af den frie åbning
udadgående dør

beregning af den frie åbning
indadgående dør

pladedør - type 43/44

•	Indadgående	(44)	eller	udadgående	(43)
•	med	sparkeplade	udvendigt	og	indvendigt
•	3-punkts	lukke	beslag	inkl.	låsekasse	til	oval	cylinder		
•	Leveres	uden	greb,	cylinder	og	roset,	medmindre	andet	er	aftalt
•	Fås	med	eller	uden	profilering	udvendigt
•	de	fleste	pro	fileringer	kan	kombineres	med	glasudskæring	
•	Indvendig	er	døren	uden	profilering
•		Åbningsvinkel	90°	–	mulighed	for	op	til	180°	i	udadgående	dør
•	Synlige	hængsler
•		18mm	(43)	/	22,5mm	(44)	bundkarm

       GW = glasvægt (se side 110)
       F = Godkendt fri åbning

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 172mm

2-fløjet w = W - 251mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 68mm

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 178mm

2-fløjet w = W - 251mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 68mm

beregning af den frie åbning
udadgående dør

beregning af den frie åbning
indadgående dør

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 172mm

2-fløjet w = W - 251mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 68mm

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

1-fløjet w = W - 178mm

2-fløjet w = W - 251mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 68mm
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VELFAC træ/ALu-FACAdEdørE – kArmE og poStE

Overkarm

Sidekarm 18mm	hELO® bundkarm
22,5mm	ved	dyb	karm

FaCadedøre m/glas - udadgående (vist som velFaC ribo alu)

45mm hårdtræsbundkarm

Lodpost	til	fast	sideparti	 AnslagTværpost til fast sideparti 

Lodpost	til	fast	sideparti AnslagTværpost til fast sideparti

FaCadedøre m/glas - indadgående (vist som velFaC ribo alu)

Overkarm Sidekarm 22,5mm	hELO® bundkarm 45mm hårdttræsbundkarm

Mål: 1:5

Bundkarm	til	
fast sideparti

52

5050

123
115

Bundkarm	til	fast	sideparti Bundkarm	til	fast	sideparti
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VELFAC træ/ALu-FACAdEdørE – kArmE og poStE

Lodpost	til	fast	sideparti Anslag

80

49 3

52
12

3

34

80

42

57

68

80

123
52

68

42

4

57

34

Tværpost til fast sideparti

Lodpost	til	fast	sideparti AnslagTværpost til fast sideparti

Overkarm Sidekarm 18mm	hELO® bundkarm
22,5mm	ved	dyb	karm.

22,5mm	hELO® bundkarm

Overkarm

Sidekarm

pladedøre - udadgående (vist som velFaC ribo alu)

12
3

11
5

50

42

256

3

80

123
115

50

42

25
6

3

80
115

15
8

18

34

15
0

6

80

15
0

45mm hårdttræsbundkarm 

45mm hårdtræsbundkarm

pladedøre - indadgående (vist som velFaC ribo alu)

Mål: 1:5

Bundkarm	til	
fast sideparti

52

5050

123
115

Bundkarm	til	fast	sideparti Bundkarm	til	fast	sideparti
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karmdybder - udadgående døre (vist som velFaC ribo alu)

VELFAC dørE – kArmdybdEr + kArmbEArbEjdningEr

Mål: 1:5

148mm sidekarm123mm sidekarm 22,5mm	bundkarm	til	148mm	karm 45mm bundkarm til 148mm karm

karmdybder - indadgående døre (vist som velFaC ribo alu)

148mm sidekarm123mm sidekarm 22,5mm	bundkarm	til	148mm	karm

noter er her vist i 115mm (123mm) karm. Tilsvarende noter kan udføres i systemets øvrige karmdybder.

Not type 2
Udadgående døre

Not type 1
Udadgående døre

Not type 4
Udadgående døre

Not type 3
Udadgående døre

Not type 1 
Indadgående døre

noter
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IKKE-VEnTILErEdE	CEdErTræSFyLdIngEr	I	En	
VELFAC	200	FACAdE

FACAdE	mEd	VELFAC	280	KASSETTEr LOdrET	VInduESBÅnd	mEd	VELFAC	290	FACAdE-
rAmmE	I	ETAgEAdSKILLELSEn

VELFAC	200	FACAdE	mEd	VEnTILErEdE	FyLdIngEr	
mEd	EmALjEgLAS	øVErST

KArnAp	mEd	VELFAC	rIBO	VInduEr	Og	
VEnTILErEdE	FyLdIngEr

VELFAC FyLdingEr
VELFAC	200	VInduEr	mEd	FyLdIngEr	mEd	
jALOuSIrIST	I	mIdTEn
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Fyldingsplade Materialer Farve Pladetykkelse Vægt

Alu-plade Ren aluminium, overfladebehandlet som alu-rammer. 
OBS: pladen er ikke modstandsdygtig over for 
spark, boldspil m.v.

Samme farver og 
materialer som VELFAC 
rammer

Sandwich: 1,5mm
Ventileret:    2mm
Kassetter:    2mm
Facaderammer:    3mm

1,5mm: 4 kg/m²
2mm: 5.4 kg/m² 
3mm: 8.1 kg/m² 

Laminat-plade En kompakt laminatplade af papir og harpiks, 
specielt beregnet til udendørs brug, da den er 
meget modstandsdygtig over for hærværk, boldspil 
m.v. Er også modstandsdygtigt over for de mest 
almindelige kemikalier og smelter ikke ved brand.

K1040 (NCS S 0502-G50Y)

F7927     (NCS S 2500-N)

F7912     (NCS S 6502-B)

Sandwich:     2mm
Ventileret:    6mm
Facaderammer:  6mm

2mm: 2.8 kg/m² 
6mm: 8.4 kg/m² 

Emaljeglas Hærdet glas, der er malet på bagsiden. RAL 7011 RAL 9005
RAL 7016 RAL 9016
RAL 7035 RAL 9018

Ventileret:    6mm 
Facaderammer:    6mm 

6mm: 15 kg/m²

Shadowbox En termorude med 4mm klart glas forrest og 6mm 
emaljeglas bagerst (hærdet glas, der er malet på 
bagsiden).

RAL 7011 RAL 9005
RAL 7016 RAL 9016
RAL 7035 RAL 9018

Shadowbox:      24mm 25 kg/m²

Cedertræ En diffusionsåben, vandfast krydsfinérplade, hvorpå 
cedertræslisterne er fastgjort med lim og skjulte 
skruer.

Western Redwood 
Cedar uden 
overfladebehandling

Ikke-ventileret:   24mm 15 kg/m²

Stenulds-
facadeplade 
(Rockpanel)

En diffusionsåben facadeplade, der er fremstillet af 
sammenpresset, fugt- og vandafvisende stenuld. 

RAL 1013 RAL 7022
RAL 1015 RAL 7030
RAL 3004 RAL 7031
RAL 5011 RAL 7035
RAL 6009 RAL 8028
RAL 7004 RAL 9001
RAL 7016 RAL 9005
RAL 7021 RAL 9010

Ikke-ventileret:    8mm 
Facaderammer : 8mm 

1.05 kg/m²

Jalousirist Ren aluminium. 30mm mellem lamellerne. Inkl. 
insektnet. 

Naturanodiseret eller 
pulverlakeret i et bredt 
udvalg af RAL-farver

12 kg/m²

Ventileret

Sandwich

Ikke-ventileret

jalousirist

Kassette på karm

Kassette,	løst	leveret

Facaderamme

x x x x x x x

x x x x x

x  x x x

x x x x

x x x

x x

x x x x x

vindues- / dørsystem
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Fyldingstyper pr. system

materialer til velFaC 200 energy og velFaC 500 Fyldinger 

VELFAC 200 EnErgy + VELFAC 500 FyLdingSELEmEntEr 

VE
LF
AC
	5
00
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VELFAC 200 EnErgy VEntiLErEdE FyLdingEr

snittegninger, min/max-størrelser og upanel-værdier                                                                                              

VELFAC	200	EnErgy	
Ventileret fylding vist med 
isolering og bagplade

VELFAC	200	EnErgy
Shadowbox vist med 
isolering og bagplade

48 16
138

74

24 8 74 16
138

Fylding m/isolering
 (λ=0.037) og bagplade

ufylding-værdi (midterværdi målt i W/m2k)

VELFAC	200 VELFAC	200	EnErgy

Elementdybde 124mm 140mm 139mm 174mm

Emaljeglas	(24mm) 0.40 0.32

Emaljeglas	(48mm) 0.40 0.31

Alu-plade 0.40 0.32 0.40 0.31

Laminat-plade 0.40 0.32 0.39 0.31

Shadow-box 0.51 0.38 0.37 0.30

hxB	og	Bxh	
målt i mm

Max-mål for fyldingselement med bagplade

VELFAC	200	/	200	EnErgy

Emaljeglas 2500 × 1340

Alu-plade 2500 × 1340

Laminat-plade 2500 × 1340

Shadow-box 2500 × 1340

Mål: 1:5

99 1624
139

167424
114

VELFAC	200	
Ventileret fylding vist med 
isolering og bagplade

VELFAC	200	
Ventileret fylding vist med 
isolering og bagplade

VELFAC	200
Shadowbox vist med 
isolering og bagplade

8 66 162524
139

VELFAC	200
Shadowbox vist med 
isolering og bagplade

8 412524 16
114
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VELFAC 200 EnErgy + VELFAC 500 SAndwiChFyLdingEr

snittegninger, min/max-størrelser og upanel-værdier        

VELFAC	541
Sandwichfylding

48

36
70

14
2 12

2

61

14
7

15
0

20

Sandwichfyldinger
ufylding-værdi (midterværdi målt i W/m2k)

VELFAC	200
VELFAC	200	
EnErgy

VELFAC	500

Glasfals 24mm 48mm 36mm

Alu-plade + alu-plade 0.99 0.52 0.67

Laminat-plade 1.02 0.52 

hxB	og	Bxh	
målt i mm

Max-mål for fyldingelement Max-mål for fyldingspladen

VELFAC	200	/	200	EnErgy VELFAC	500	

Alu-plade 1500 × 3000 1500 × 3000

Laminat-plade 1290	×	3050 1290	×	3050

hertil	kommer	min/max-målsbegrænsninger	i	den	valgte	åbnefunktion.

Mål: 1:5

VELFAC	200	EnErgy	
Sandwichfylding

VELFAC	542
Sandwichfylding

36
70

12
6

61

15
0

20

13
8

14
7

85
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Mål: 1:5

VELFAC 200 med cedertræ VELFAC 200 med rockpanel

VELFAC 200 EnErgy ikkE-VEntiLErEdE FyLdingEr 

snittegninger, min/max-størrelser og upanel-værdier                                                                                                         

Fylding m/ isolering
 (λ=0.037) og bagplade

ufylding-værdi (midterværdi målt i W/m2k)

VELFAC	200	EnErgy

Elementdybde 139mm 174mm

Cedertræ 0.31 0.25

Stenuldsfacadeplade 0.29 0.24

hxB	og	Bxh	
målt i mm

Max-mål for fyldingselement med bagplade

VELFAC	200	EnErgy

Cedertræ	(kun	Bxh) 2500 × 1340

Stenuldsfacadeplade 1275 × 3125

29 98 16

143

161148
138

VELFAC	200	EnErgy
Ikke ventileret fylding med 
rockpanel

VELFAC	200	EnErgy
Ikke ventileret fylding med 
cedertræ
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VELFAC 200 EnErgy + VELFAC 500 jALouSiriStE 

Mål: 1:5

VELFAC	200	jalousirist

snittegninger, min/max-størrelser og upanel-værdier                                                                                                         

VELFAC	500	jalousirist

hxB	og	Bxh	
målt i mm

Max-mål for fyldingselement Max-mål for fyldingspladen

VELFAC	200	EnErgy VELFAC	500*

jalousirist	med: B	×	h	 h	×	B B	×	h	 h	×	B

fluenet 2000 × 1255 3000 × 830 2400 × 1322 1922	×	1322

mellemplade
2000 × 1255
1360 × 1360

1825 × 1360
3000 × 830

mellemplade og 
bagplade

2000 × 1255
1320 × 1320

1900	×	1320
2590	×	964

*hertil	kommer	min/max-målsbegrænsninger	i	den	valgte	åbnefunktion.

22 8 41 16
136

VELFAC	200	EnErgy	
jalousirist med mellemplade 
og bagplade

ufylding-værdi (midterværdi målt i W/m2k)

VELFAC	200	EnErgy

Elementdybde 139mm 174mm

Fylding m/ isole-
ring  (λ=0.037) 
og bagplade

0.68 0.47

VELFAC	541
jalousirist med fluenet

36
70

14
2 12

2

61

14
7

15
0

20

VELFAC	542
jalousirist med fluenet

36
70

12
6

61

15
0

20

13
8

14
7

85
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velFaC 290 FaCaderammer - snittegninger og min/max-størrelser 

VELFAC	290	facade-
ramme

Facadeudsnit med 
VELFAC	290	facaderamme	over	
VELFAC	200	EnErgy	vindue

hxB	og	Bxh	målt	i	mm Max-mål for VELFAC	290	

6mm emaljeglas 150 kg

2mm alu-plade 1500 × 3000

6mm laminat-plade 1290	×	3050

8mm stenuldsfacadeplade 1200 × 3050

Mål: 1:5

VELFAC 200 EnErgy kASSEttEr + FACAdErAmmEr

velFaC 280 kassetter - snittegninger, min/max-størrelser og upanel-værdier                                                                                              

VELFAC	280	kassette	løst	
leveret til montering på 
byggepladsen

ufylding-værdi (midterværdi målt i W/m2k)

VELFAC	200 VELFAC	200	EnErgy

Elementdybde 124mm 140mm 139mm 174mm

Kassette	m/	karm,	
isolering  (λ=0.037) 
og bagplade

0.47 0.36 0.54 0.39

VELFAC	280	kassette	
på karm

hxB	og	Bxh	
målt i mm

max-mål	for	VELFAC	280	/	280	EnErgy

Aluplade	i	rAL-farve Alu-plade,	anodiseret

med	karm,	B	×	h 1250 × 2800 1250 × 2800

med	karm,	h	×	B 1250 × 2800

uden	karm,	B	×	h 1300 × 2800 1300 × 2800

uden	karm,	h	×	B 1300 × 2800

VELFAC	280	kassette	
monteret på karm fra 
fabrik

35

56 75 16

VELFAC	280	EnErgy	
kassette monteret på 
karm fra fabrik

32 9 50 16
146
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Fyldingsplade Materialer Farve Pladetykkelse Vægt

Alu-plade Ren aluminium. 
Pladen er ikke modstandsdygtig over for spark, 
boldspil m.v.

Overfladebehandling og 
farvesortiment som alu-profiler

Ventileret:     2mm 5.4 kg/m² 

Laminatplade Kompakt laminatplade af papir og harpiks, 
specielt beregnet til udendørs brug, da den 
er meget modstandsdygtig over for hærværk, 
boldspil m.v. 

K1040 (NCS S 0502-G50Y)

F7927     (NCS S 2500-N)

F7912     (NCS S 6502-B)

Ventileret:     6mm 8.4 kg/m² 

Emaljeglas Hærdet glas, der er malet på bagsiden. RAL 7011 RAL 9005
RAL 7016 RAL 9016
RAL 7035 RAL 9018

Ventileret:     6mm 15 kg/m²

Cedertræ til 
Ribo alu

En diffusionsåben, vandfast krydsfinérplade, 
hvorpå cedertræslisterne er fastgjort med lim og 
skjulte skruer.

Western Redwood Cedar 
uden overfladebehandling

Ventileret:            24mm 15 kg/m²

Alu-plade + 
alu-plade til 
alu-serier

Ren aluminium udvendigt og indvendigt. OBS: 
Alu-pladen er ikke modstandsdygtig over for 
spark, boldspil m.v.

Overfladebehandling og 
farvesortiment som alu-profiler

Sandwich:   1,5+1,5mm
32mm rude
48mm rude
52mm rude

9,2 kg/m² 
9,8 kg/m²
10,0 kg/m²

Alu-plade + 
HDF-plade til 
alu-serier

Ren aluminium udvendigt og HDF-plade indven-
digt. OBS: Alu-pladen er ikke modstandsdygtig 
over for spark, boldspil m.v.

Overfladebehandling og 
farvesortiment: 
- Alu som alu-profiler
- HDF som trækarme

Sandwich:      1,5+4mm
32mm rude
48mm rude
52mm rude

8,9 kg/m² 
9,4 kg/m²
9,5 kg/m²

HDF-plade + 
HDF-plade til 
træ-serier

HDF-plade, som er specielt beregnet til uden-
dørs brug. Er meget modstandsdygtig over for 
hærværk, boldspil m.v. 

Overfladebehandling og 
farvesortiment som trækarme

Sandwich:        4+4mm
32mm rude
48mm rude
52mm rude

8,7 kg/m²
9,3 kg/m²
9,4 kg/m²

Friset fylding MDF-plade, som er specielt beregnet til uden-
dørs brug. Pladen er ikke modstandsdygtig over 
for spark, boldspil m.v.

Overfladebehandling og 
farvesortiment som trækarme

Sandwich:    15+15mm
32mm friset fylding
48mm friset fylding
52mm friset fylding

22,5 kg/m²
23,0 kg/m²
23,2 kg/m²

VELFAC ribo + CLASSiC FyLdingSELEmEntEr – oVErSigt

materialer til velFaC ribo og velFaC ClassiC Fyldinger

Ventileret

Sandwich

x x x x x x

x x x x x x

vindues- / dørsystem
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VELFAC	ribo	alu	ventileret	
fylding

VELFAC ribo VEntiLErEdE FyLdingEr

snittegninger, min/max-størrelser og upanel-værdier                                                                                              

Fylding m/isolering
 (λ=0.037) og bagplade

ufylding-værdi (midterværdi målt i W/m2k)

Elementdybde 123mm 148mm(1) 148mm(2)

Emaljeglas 0.49 0.49 0.37

Alu-plade 0.49 0.49 0.34

Laminat-plade 0.49 0.49 0.29

Cedertræ 0.51 0.51 0.39

VELFAC	ribo	alu
Ventileret fylding vist med 
isolering og bagplade

hxB	og	Bxh	
målt i mm

Max-mål for fyldingselement 
med bagplade

Emaljeglas 2500 × 1340

Alu-plade 2500 × 1340

Laminat-plade 2500 × 1340

Cedertræ 2500 × 1340

Mål: 1:5

6
61

16
32

110

8

5 43 16

57
116

12

123

20 8
VELFAC	ribo	alu
Ventileret cedertræsfylding 
med isolering og bagplade

VELFAC	ribo	alu	ventileret	
fylding med cedertræ

Eksempel	på	fylding	med	
148mm	karm,	anvendt	i	ele-
ment med post (flere felter 
pr. element)(1)

6
61 16

32
110

8

148

Eksempel	på	fylding	med	
148mm	karm,	når	der	er	ét	
felt pr. element(2)

6
87 16

32
135

8

148
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VELFAC ribo + CLASSiC SAndwiChFyLdingEr

snittegninger, min/max-størrelser og upanel-værdier        

VELFAC	Classic	alu VELFAC	ribo	alu

48

4

2

Sandwichfyldinger
ufylding-værdi (midterværdi målt i W/m2k)

VELFAC	Classic VELFAC	ribo

Glasfals 32mm 48mm 32mm 52mm

Alu-plade + alu-plade 0.73 0.41 0.73 0.45

Alu-plade	+	hdF-plade 1.02 0.69 1.02 0.64

hdF-plade	+	hdF-plade 1.02 0.73 1.09 0.67

Friset fylding 0.92 0.69 0.92 0.64

hxB	og	Bxh	
målt i mm

Max. 
areal

Max-mål for fyldingelement

VELFAC	Classic VELFAC	ribo

Alu-plade + Alu-plade (1.5m2) 2500 × 1600 2500 × 1600

Alu-plade	+	hdF-plade (1.5m2) 2500 × 1600 2500 × 1600

hdF-plade	+	hdF-plade (0.9m2) 1200 × 1200 1200 × 1200

Friset fylding (0.9m2) 1200 × 1200 1200 × 1200

hertil	kommer	min/max-målsbegrænsninger	i	den	valgte	åbnefunktion.

Mål: 1:5

VELFAC	Classic	alu
Sandwichfylding

VELFAC	ribo	alu
Sandwichfylding

Friset	fylding	til	VELFAC	ribo	
og	VELFAC	Classic

VELFAC	ribo	alu
Sandwichfylding

52
2

4

12
3

VELFAC	Classic	alu
Sandwichfylding

Sandwichfylding	til	VELFAC	ribo	
og	VELFAC	Classic
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VELFAC gLAzing

VELFAC	vinduer	leveres	med	lavenergiruder	som	standard.	Alle	
ruder	i	VELFAC	Glazing	konceptet	er	produceret	i	henhold	til	EN	
1279.

Vi	har	delt	ruderne	ind	efter	to	primære	egenskaber:	Energibe-
sparelse	og	solafskærmning.	Disse	kan	kombineres	med	se-
kundære	egenskaber,	fx	støjdæmpning,	sikkerhed	og	reduceret	
gennemsyn,	så	den	færdige	rude	opfylder	ethvert	behov.	

Du	kan	altså	sagtens	få	en	rude,	der	både	skærmer	af	for	solen,	
reducerer	trafikstøjen	og	er	indbrudshæmmende.	

Tag	udgangspunkt	i	dit	primære	behov	og	tilføj	supplerende	
egenskaber.	

Ff 
Glasandel

rand
zone

temp.

Ψ
Linjetab	vedindbygning

Eref, Ew
Energibalance

gg,	gw
Varmetilskud  

fra solen

LT
Lystransmittans

Uw,	Ug,	Uf 
Varmetab ud gennem  
de forskellige dele i  

vinduet (Ug,	uf) og gen- 
nem hele vinduet (Uw)

rude-terminologi

Alt vinduesglas inklusiv lamineringsmateriale vejer 2.5 kg pr. kvadrat-
meter	pr.	mm	glastykkelse.	Afstandprofilets	vægt	har	ikke	betydning	
og regnes derfor ikke med.

Rude Beregning af glasvægt  (GW)

4-16-4 = (4+4) × 2.5 kg = 20 kg/m2 = GW 20

6-14-4 = (6+4) × 2.5 kg = 25 kg/m2 = GW 25

3/0.38/3-14-4 = (6.38+4) × 2.5 kg = 26 kg/m2 = GW 26

6-12-6 = (6+6) × 2.5 kg = 30 kg/m2 = GW 30

4-18-4-18-4 =(4+4+4) × 2.5 kg = 30 kg/m2 = GW 30

8-8-4/0.38/4 =(8+8) × 2.5 kg = 40 kg/m2 = GW 40

4/0.76/4-16-6-14-
4/0.38/4 

=(8+6+8) × 2.5 kg = 55 kg/m2 = GW 55

beregning aF glasvægt

hvad er velFaC glazing?
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VELFAC StAndArd rudEr 

velFaC ribo alu 

velFaC Classic alu 

velFaC 200 energy

VELFAC	STAndArd	rudEr	giver et behageligt og lyst indemiljø og en neutral gengivelse af 
farverne i den omgivende natur.

VELFAC	STAndArd	rudEr	er med energibelægning. Udbyttet ved at vælge disse ruder er et 
lavere	forbrug	til	opvarmning.	VELFAC	STAndArd	rudEr	har	afstandsprofiler	med	varm	kant	
og mellemrummet mellem glassene er fyldt med argon.

Alle	vinduesværdier	gælder	for	et	VELFAC	vindue	med	2-lags	eller	3-lags	rude	i	målet	B	×	h	=1230	×	1480mm	(det	europæiske	standardvindue).
*	denne	rude	er	standardruden,	hvor	Ew	=	Eref	for	vinduessystemet.

velFaC standard ruder - klare energiruder

Opbygning Rudetype
Uw

EN10077-2

Ew

DS418

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

4-18-4-18-4* Energy/Clear/Energy 0.81 14 0.53 0.53 0.74

4-18-4-18-4 Energy+/Clear/Energy+ 0.90 21 0.62 0.62 0.73

Opbygning Rudetype
Uw

EN10077-2

Ew

DS418

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

4-24-4 argon* Clear/Energy+ 1.38 -17 1.31 74% 81%

4-20-4-20-4 argon* Energy/Clear/Energy 0.79 6 0.53 53% 74%

4-20-4-20-4 argon Energy+/Clear/Energy+ 0.86 13 0.61 62% 73%

Opbygning Rudetype
Uw

EN10077-2

Ew

DS418

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

4-24-4 argon* Clear/Energy+ 1.38 -17 1.31 74% 81%

4-18-4-18-4 argon* Energy/Clear/Energy 0.81 4 0.53 53% 74%

4-18-4-18-4 argon Energy+/Clear/Energy+ 0.87 11 0.62 62% 73%

velFaC edge

Opbygning Rudetype
Uw

EN10077-2

Ew

DS418

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

4-24-4* Clear/Energy 1.33 -14.5 1.17 0.64 0.82

velFaC Classic træ 

Opbygning Rudetype
Uw

EN10077-2

Ew

DS418

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

4-24-4 argon* Clear/Energy+ 1.38 -17 1.31 74% 81%

4-18-4-18-4 argon* Energy/Clear/Energy 0.78 6 0.53 53% 74%
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VELFAC Sun

VELFAC	Sun	er	en	effektiv	måde	til	at	holde	temperaturen	nede	i	rum	med	store	vinduespartier.	
ruderne	reflekterer	op	imod	2/3	af	solens	varme	samtidig	med,	at	generende	sollys	holdes	ude,	
og masser af naturligt lys kommer ind. 

Vælg	mellem	to	typer	af	solafskærmende	ruder,	begge	bestående	af	glas	med	belægning:
•	 VELFAC	Sun25	har	en	neutral	farvegengivelse,	som	ligger	meget	tæt	op	ad	almindelige	

ruder og giver en uændret oplevelse af farverne uden for vinduet.
•	 VELFAC	Sun35	har	en	lidt	mørkere	farve	end	Sun25,	og	derved	en	kraftigere	lys-	og	varme-

afskærmning.	ruden	har	stor	gennemsigtighed	men	vil	dog	give	farver	uden	for	vinduet	en	lidt	
mørkere nuance.

Mængden af sollys kan også begrænses ved at benytte ruder med 2 × energibelægning.

Alle	vinduesværdier	gælder	for	et	VELFAC	vindue	med	2-lags	eller	3-lags	rude	i	målet	B	×	h	=1230	×	1480mm	(det	europæiske	standardvindue).

velFaC ribo alu 

velFaC 200 energy

velFaC sun - solaFskærmende ruder

Opbygning Rudetype
Uw

EN10077-2

Ew

DS418

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

6-18-4-16-4 argon Sun 25 / Clear / Energy 0.85 -16 0.56 37% 61%

6-18-4-16-4 argon Sun 35 / Clear / Energy 0.84 -35 0.55 25% 45%

Opbygning Rudetype
Uw

EN10077-2

Ew

DS418

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

6-22-4 argon Sun 25 / Clear 1.29 -57 1.15 41% 69%

6-22-4 argon Sun 35 / Clear 1.29 -77 1.15 27% 51%

6-18-4-16-4 argon Sun 25 / Clear / Energy 0.80 -19 0.52 37% 61%

6-18-4-16-4 argon Sun 35 / Clear / Energy 0.80 -37 0.52 25% 45%
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VELFAC déCor

VELFAC	dÉCOr-ruder	hindrer	det	frie	ind-	og	udsyn.	Vælg	mellem	Satin,	pacific,	Cotswold,	Carré	og	matt	Lam.	Sidstnævnte	er	
lamineret	med	en	mat	folie,	der	giver	et	sandblæst	udseende	og	yder	personsikkerhed	i	tilfælde	af	brud.

For	at	få	størst	effekt	af	funktionsruden	anbefaler	vi,	at	dÉCOr-glasset	udgør	det	yderste	eller	midterste	lag	af	ruden	i	kombination	
med	VELFAC	STAndArd	rudEr,	mens	det	i	kombination	med	VELFAC	Sun	udgør	det	inderste	eller	midterste	lag	af	ruden.

matt lamsatin pacific Cotswold Carré

velFaC déCor - ruder med reduCeret gennemsyn

VELFAC SAFEty

Sikkerhedsglas	forhindrer	eller	minimerer	risikoen	for	personskade,	hvis	uheldet	er	ude.

glasset	kan	være	lamineret	eller	hærdet.	Lamineret	glas	har	en	folie	mellem	glasskiverne,	der	
får	glasset	til	at	blive	hængende	i	rammen,	hvis	det	skulle	blive	slået	i	stykker.	hærdet	glas	er	
opbygget,	så	det	er	vanskeligt	at	slå	i	stykker.	hvis	det	alligevel	skulle	ske,	brydes	glasset	på	
en	sådan	måde,	at	man	normalt	ikke	kan	skære	sig	på	eventuelle	brudflader.

VELFAC	SAFETy	ruder	er	testet	og	godkendt	efter	en	række	nationale	og	europæiske	
standarder. 

I bygningsreglementet henvises til 
dS/InF	119,	hvor	der	er	specifi-
ceret	retningslinjer	for,	hvor	der	
bør	anvendes	sikkerhedsglas,	og	
hvilke	klassifikationer	glasset	som	
minimum skal overholde. 

Se	endvidere	SBi-anvisning	230.

velFaC saFety - personsikkerhed

retningslinjer for anvendelse af sikkerhedsglas
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VELFAC Sound

udefrakommende	støj	kan	være	meget	generende.	I	sådanne	tilfælde	kan	vinduer,	der	reducerer	
støj forbedre indemiljøet væsentligt. 

Et	VELFAC	200	EnErgy	vindue	med	standardrude	har	en	lyddæmpende	effekt	(rw)	på	33dB.	
Ved	at	bruge	forskellige	glastyper	kan	den	lyddæmpende	effekt	(rw)	forøges	til	43dB.	Vha.	en	
forsatsramme	indvendigt	kan	opnås	en	lydreduktion	på	helt	op	til		50dB.

Nedenstående tabeller viser energiværdier og støjdæmpning for typiske lydruder monteret i 
forskellige	systemer	af	VELFAC	vinduer	i	målet	(B×h=1230×1480)	i	overensstemmelse	med	
teststørrelsen	angivet	i	En	ISO	717-1.

velFaC 200 energy

velFaC sound - støjdæmpende vinduer

Opbygning Rudetype
Rw Rw

+ C
Rw

+ Ctr

4-18-4-18-4* Energy / Clear / Energy 33 -2 -6

4-18-4-16-6 Energy / Clear / Energy 37 -1 -5

4/0.76/4-12-4-15-4/0.76/4 Sound Safety Energy / Clear / Sound Safety Energy 43 -1 -4

3+1 (4-18-4-18-4 + 6) Energy / Clear / Energy + Clear Safety 45 -2 -7

velFaC ribo alu 

Opbygning Rudetype
Rw Rw

+ C
Rw

+ Ctr

4-20-4* Clear / Energy 34 -1 -4

4-18-6 Clear / Energy 37  0 -4

4-16-4/0.76/4 Sound Safety / Energy 41 -1 -5

4-20-4-20-4* Energy / Clear / Energy 33 -1 -5

4-20-4-18-6 Energy / Clear / Energy 39 -1 -6

4-18-4-18-4/0.76/4 Energy / Clear / Sound Safety Energy 40  0 -5

velFaC Classic alu 

Opbygning Rudetype
Rw Rw

+ C
Rw

+ Ctr

4-24-4* Clear / Energy 34  0 -3

4-22-6 Clear / Energy 37 -1 -4

4-20-4/0.76/4 Clear / Sound Safety Energy 39 -1 -5

4-18-4-18-4* Energy / Clear / Energy 34 -1 -5

4-18-4-16-6 Energy / Clear / Energy 38 -1 -6

4-16-4-16-4/0.76/4 Energy / Clear / Sound Safety Energy 41 -1 -5

*	denne	rude	er	standardruden,	hvor	Ew	=	Eref	for	vinduessystemet.
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se mere 
om russer-
ViNduer på 

VelFaC.dk

VELFAC ruSSErVinduE konCEpt

nyt koncept med velkendte fordele

hos	VELFAC	har	vi	skabt	et	nyt	koncept,	der	løser	behovet	for	lyddæmp-
ning	og	udluftning	samtidig.	Konceptet	giver	et	såkaldt	”russervindue”.

Konstruktionens komponenter bygger på 30 års vindueserfaring. På bille-
derne	ser	du	udvendigt	det	velkendte	VELFAC	200	EnErgy	vindue,	og	
indvendigt	et	VELFAC	200	EnErgy	forsatsrammeelement.	

mellem	de	to	vinduer	kan	der	monteres	støjabsorberende	materiale.	Type,	
højde,	bredde	og	dybde	af	absorbenten er projektafhængig og	specifi-
ceres af rådgiverne ud fra kravet til dæmpning samt Miljøstyrelsens miljø-
projekt	nr.	1417,	2012:	Lydmæssig	optimering	af	”russervinduer”.

Vi leverer vinduer og forsatsrammeelementer på byggepladsen pr. etage 
eller	pr.	lejlighed.	de	udvendige	vinduer	kan	monteres	først,	så	klimaskær-
men	lukkes	af.	når	det	passer	ind	i	byggeriets	tidsplan,	monterer	entrepre-
nøren forsatsrammeelementet samt det absorberende materiale indven-
digt. Alle 3 arbejdsprocesser er kendt teknologi. 

Konceptet er designet til både at lette håndtering på byggepladsen samt 
at kunne optage tolerancer. Vi arbejder konstant på udviklingen og har et 
tæt samarbejde med både akustikere og ingeniører for at kunne levere den 
bedst mulige løsning til det enkelte projekt.

VELFAC	russervindue	set	udefra

VELFAC	russervindue	set	indefra

velFaC russervindue - nyt konCept med velkendte Fordele

John C. Asmussen
projektsalgsdirektør
tlf. 5085 3130
jca@VELFAC.dk

kontakt os for rådgivning om russervinduer

Marianne Gade
Arkitektrådgiver 
tlf. 6025 1602
mg@VELFAC.dk
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VELFAC SECurE og VELFAC FACAdE

Sikringsglas	mindsker	risikoen	for	indbrud	o.l.,	da	det	kan	modstå	kraftige	fysiske	påvirkninger.	

Sikringsglas	klassificeres	i	tre	sikringsklasser	:	
Klasse P1A-P5A mod hærværk (har afløst klasse A1-A3)
Klasse	p6B-p8B	mod	indbrud	(har	afløst	klasse	B1-B3)
Klasse	Br1-Br7	og	Sg1-Sg2	mod	skud	(har	afløst	klasse	C1-C5)

VELFAC	SECurE	er	testet	og	godkendt	efter	nationale	og	europæiske	standarder,	hvor	
de	nuværende	standarder	for	sikringsglas	CEn	standard	En	356	og	En	1063	har	afløst	de	
tidligere	dS/InSTA	150-152.

Kontakt	VELFAC	for	rådgivning	om	sikringsglas	til	dit	projekt.

Facadeglas	er	glas	med	en	ugennemsigtig	emaljebelægning.	det	er	velegnet	i	fx	brystnings-
partier	til	at	skjule	etageadskillelser	og	andre	uregelmæssigheder	bag	facaden.	det	kan	også	
lave	interessante	farveskift	i	vinduesfacader.	glasset	er	hærdet	og	”heat-soak”-testet	som	
standard. 

Emaljeglas	fås	i	6	standardfarver.	øvrige	farver	kan	leveres.

de	mest	populære	VELFAC	FACAdE	elementer	er	udstyret	med	6mm	emaljeglas	eller	
Shadowbox. Shadowbox anvendes typisk sammen med solafskærmende ruder og leveres i 
samme farvenuance som disse.

velFaC 200 energy

velFaC ribo alu

velFaC seCure - sikringsglas

velFaC FaCade - glas i FaCaden

Opbygning Rudetype

6mm emaljeglas RAL 7011, 7016, 7035, 9005, 9016, 9018

6-12-6 shadowbox RAL 7011, 7016, 7035, 9005, 9016, 9018

Opbygning Rudetype

6 mm emaljeglas RAL 7011, 7016, 7035, 9005, 9016, 9018
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VELFAC 200 EnErgy / VELFAC EdgE SAmmEnStiLLingEr
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VELFAC 200 ENERGY - VELFAC 200 ENERGY
Lodret sammenstilling med vandnæse. 
Vandnæse kræves for min. hver 3 m i højden.

VELFAC 200 ENERGY - VELFAC 200 ENERGY
Vandret sammenstilling med 2-trins fuge

VELFAC 200 ENERGY - VELFAC 200 ENERGY
Lodret sammenstilling

VELFAC 200 ENERGY - VELFAC 500 
udadgående dør

VELFAC 200 ENERGY - VELFAC 500
indadgående dør

11
4

54

10

14
9

227
163

11
0

11
4

54

10

14
9

227
163

11
0

Sammenstillinger	er	her	vist	med	VELFAC	200	EnErgy.		Sammenstillinger	med	VELFAC	Edge	udføres	tilsvarende.
obs: sammenstilling	med	VELFAC	ribo	og	VELFAC	In	kræver	sammenstillingprofil.

velFaC 200 energy med øvrige systemer

Mål: 1:5
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VELFAC 200 ENERGY - VELFAC 200 ENERGY
Vandret sammenstilling med sammenstillingsliste

VELFAC 200 ENERGY - VELFAC Ribo
udadgående dør

VELFAC 200 ENERGY - VELFAC Ribo
indadgående dør
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VELFAC 200 ENERGY - VELFAC In 
indadgående system
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VELFAC 200 ENERGY - VELFAC Ribo
indadgående dør

VELFAC 200 ENERGY - VELFAC Ribo
indadgående dør
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45° udvendig hjørnesamling
Træ type A2202, alu type A1202

velFaC 200 energy og velFaC edge - udvendige hjørnesamlinger

Mål: 1:5

45° udvendig hjørnesamling
Træ type A2201, alu type A1201

90° udvendig hjørnesamling
Træ type A2002, alu type A1002

90° udvendig hjørnesamling
Træ type A2016, alu type A1004

45° indvendig hjørnesamling
Træ type A2211

90° indvendig hjørnesamling
Træ type A2008

velFaC 200 energy og velFaC edge - indvendige hjørnesamlinger

90° indvendig hjørnesamling
Træ type A2014

12 1291

Eksempel	på	løsning	ved	søjle
Alu type A3011

hjørnesamlinger	er	her	vist	med	VELFAC	200	EnErgy.	
hjørnesamlinger	til	VELFAC	Edge	udføres	tilsvarende.

16

10
4

104

12

12

90° udvendig hjørnesamling
Træ type A2002, alu type A1002

eksempel velFaC edge

VELFAC 200 EnErgy / VELFAC EdgE hjørnESAmLingEr
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VELFAC 200 EnErgy / VELFAC EdgE hjørnESAmLingEr

93
12

93

VELFAC Ribo alu - VELFAC In 
indadgående system

Sammenstillinger	er	her	vist	med	VELFAC	ribo	alu	oplukkeligt	element.		
Sammenstilling	med	VELFAC	ribo	alu	faste	elementer	udføres	tilsvarende.
Sammenstillinger	med	VELFAC	Classic	udføres	tilsvarende.

VELFAC Ribo alu - VELFAC Ribo alu
Vandret sammenstilling
Sammenstilling med Ribo alu døre udføres tilsvarende

VELFAC Ribo alu - VELFAC Ribo alu
Lodret sammenstilling

93 60 98

VELFAC Ribo alu - VELFAC 500 udadgående dør
Sammenstilling med indadgående dør udføres tilsvarende

93 143 93 143

VELFAC Ribo alu - VELFAC Ribo alu udadgående dørVELFAC Ribo alu - VELFAC Ribo alu indadgående dør

velFaC ribo og velFaC ClassiC med øvrige systemer

Mål: 1:5

VELFAC ribo / VELFAC CLASSiC SAmmEnStiLLingEr



© VELFAC A/S  |  arkitektkatalog, marts 2016

- 120 - 

9115 15

hjørnesamlinger	er	her	vist	med	VELFAC	ribo	alu,	faste	elementer	med	3-lagsrude.	
de	samme	løsninger	anvendes	til	2-lagsruder	og	elementer	med	gående	rammer.
hjørnesamlinger	til	VELFAC	Classic	udføres	tilsvarende.

velFaC ribo og velFaC ClassiC - udvendige hjørnesamlinger

Mål: 1:5

150°

26

15

26
15

°531

44

15

44
15

6565

15
15

120°

11
2

15

112 15

90°

88

4

88 4

90°

2

90°	udvendig hjørnesamling 
Træ	type	1033.0169,	alu	type	52.0048

60°	udvendig hjørnesamling 
Træ	type	1033.0168,	alu	type	52.0004

30°	udvendig hjørnesamling 
Træ	type	1033.0166,	alu	type	52.0002

45°	udvendig hjørnesamling 
Træ type	1033.0167,	alu	type	52.0003

90°	udvendig hjørnesamling 
Træ	type	1033.0314,	alu	type	52.0199

Løsning	ved	søjle
Træ	type	1033.0174,	alu	type	52.0049

VELFAC ribo / VELFAC CLASSiC hjørnESAmLingEr
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      Reg.nr. 5001

Kvalitetsstyringssystem

certificeret i henhold

til

DS/EN ISO 9001:2000
af

Det Norske Veritas,
Danmark A/S
Certificeringsafdelingen

VinduesIndustrien er en brancheforening, der har hovedparten af danske vinduesproducenter som 
medlem. VELFAC vinduer og døre lever som minimum op til kravene i VinduesIndustriens Tekniske 
Bestemmelser. I en del tilfælde vælger vi dog at stille større krav til vores vinduer, end VinduesIndu-
strien gør.

Dansk Vindues Verifikation. DVC Produktcertificering kontrollerer, at vores vinduer overholder Vin-
duesIndustriens ”Tekniske Bestemmelser for DVV”. Kontrollen udføres af en uvildig kontrolinstans. 
Hver ny vindueskonstruktion skal godkendes, før den sættes i produktion. Det er en vigtig del af den 
løbende kvalitetskontrol, at produktionen ikke afviger fra de specifikationer og konstruktionstegninger, 
der ligger til grund for godkendelsen. 

CE-mærkning af vinduer er en betingelse for, at disse må markedsføres i et EU-land. CE-mærknin-
gen for vinduer og døre er beskrevet i produktstandarden EN14351-1 og er en fælles EU-standard. 
Se VELFAC ydeevnedeklarationer på VELFAC.dk

Dansk Indeklima Mærkning. VELFAC vinduer opfylder alle krav til et sundt indeklima. Vi er medlem 
af Dansk Indeklima Mærkning, en frivillig mærkningsordning, som har til formål at forbedre indeklimaet 
i bygninger ved:
• at give producenterne et redskab til at udvikle produkter, der tager mere hensyn til indeklimaet 
• at give forbrugerne et redskab til at udvælge de produkter, der tager hensyn til indeklimaet 
• at give alle et redskab til bedre at forstå, hvordan produkter påvirker indeklimaet

FsC®-certificeringen viser,	at	VELFAC	lever	op	til	de	højeste	sociale	og	økonomiske	standarder	for	køb	
og	anvendelse	af	træprodukter.	FSC	er	en		international,	uafhængig	non-profit	organisation	dedikeret	til	
fremme	af	ansvarlig	forvaltning	af	verdens	skove.	FSC	er	støttet	af	en	række	ngO’er,	herunder	WWF	
Verdensnaturfonden	og	greenpeace.	Spørg	efter	vores	FSC-certificerede	produkter.

Secured by Design. Hos VELFAC gennemfører vi løbende test og udvikling af vores vinduer. Det 
gælder naturligvis også i forhold til indbrudssikring. I England findes der meget veldokumenteret vej-
ledning omkring indbrudssikkerhed. Denne vejledning hedder PAS 24. Hos VELFAC har vi valgt at 
lade vores vinduer teste efter denne vejledning og er i den forbindelse Secured By Design certificeret.

Miljødeklaration/Livscyklusanalyse. VELFAC er den eneste danske vinduesproducent, der har fået 
udarbejdet en miljødeklaration/Livscyklusanalyse, der dokumenterer vugge-til-grav miljøbelastningen 
ved at fremstille vinduer, bruge dem og skaffe sig af med dem igen. Teknologisk Institut har forestået 
analysen for VELFAC 200. Præmisser og konklusioner fremgår af deklarationen, som kan downloades 
på VELFAC.dk.

DS/EN ISO 9001: 2000. VELFAC fik i maj 2002 certificeret sit kvalitetsstyringssystem i.h.t. kravene i 
DS/EN ISO 9001: 2000.

Garanti. VELFAC yder garanti på fabrikations- og materialefejl i: 
• 10 år på VELFAC 200 ENERGY, VELFAC Edge, VELFAC Ribo alu, VELFAC Classic alu og 

VELFAC In vinduer og terrassedøre. 
• 5 års garanti ydes på VELFAC Ribo træ, VELFAC Classic træ, VELFAC Ribo facadedøre, VELFAC 

Classic facadedøre og VELFAC 500 facadedøre samt persienneruder. 
• 2 år på el-tilbehør 
• 25 år på efterlevering af reservedele og opdateringer - gælder dog ikke VELFAC In og VELFAC 500 

aluminiumsdøre

VELFAC er en del af VKR Gruppen, så vi trækker på mere end 60 års erfaring i at udvikle og produ-
cere vinduessystemer. I starten af 1980’erne begyndte vi at fremstille vinduer i træ/aluminium og har 
dermed over 30 års erfaring med holdbarheden af denne materialekombination. 

Garantien sikrer mod fabrikations- og materialefejl fra leveringstidspunktet. Det er en forudsætning for 
vores garantiforpligtelse, at vinduet er blevet monteret og brugt korrekt, og at det ikke har været udsat 
for fx hærværk eller anden form for skade. Garantierklæringen kan downloades på VELFAC.dk.

Hos VELFAC opretholder vi et meget omfattende testprogram for at sikre, 
at vores vinduer og døre lever op til europæiske EN-standarder samt danske 
godkendelsesordninger på vinduesområdet. Her finder du en oversigt over de 
certifikater, VELFAC benytter. 
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Spørg	efter	vores	FSC®-certificerede	produkter.

      Reg.nr. 5001

Kvalitetsstyringssystem

certificeret i henhold

til

DS/EN ISO 9001:2000
af

Det Norske Veritas,
Danmark A/S
Certificeringsafdelingen

VELFAC	A/S

Tlf.  70 110 200
Fax 70 110 201
tilbud@VELFAC.dk
www.VELFAC.dk

Besøg	vores	udstilling
VELFAC	Vindueshuset®	 
på en af følgende adresser:

Marielundvej 48
2730	herlev

Birkmosevej	22A,	1.	sal
6950	ringkøbing

Bygholm	Søpark	23
8700	horsens

energi l design l kvalitet l rådgivning
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