VELG RIKTIG VINDU
-med 5 enkle steg!

Å kjøpe nye vinduer er en
investering du kanskje bare gjør
en gang i livet!
- Det er derfor smart å sette seg
inn i hvilke muligheter du har.

Steg 1 - Valg av omramming:

Du kan velge mellom våre Originale trevinduer UNO, eller våre Premium
vinduer NeverPaint med aluminiumsbekledning på vinduets ytterside.
Våre NeverPaint vindu har en vedlikeholdsfri og værbestandig ytterside samtidig som du beholder det
tradisjonelle trevinduet på innsiden. NeverPaint har samme matte utseende som våre trevinduer, og
passer med sitt flotte design perfekt til ethvert hus - uansett stil!
Originale
UNO

Premium
NeverPaint

Steg 2 - Valg av vindustype:

Steg 3 - Glassvalg:

Hvordan skal vinduet åpnes?

Kategoriene - God, Bedre og Best

Du kan velge mellom toppsving, sidesving,

God er 2-lags standardglass og u-verdi 1.2.

topphengslet, sidehengslet eller fastkarm.
Fastkarm bør du velge der du ikke har behov
for å åpne vinduet. Fastkarm er rimeligere og
isolerer bedre enn åpne/lukke vinduer.

Toppsving
Topphengslet
(kun UNO)

Sidesving
(kun UNO)

Sidehengslet

Bedre er 3-lags komfortglass og u-verdi 1.0.
Best er 3-lags komfortglass sammen med et
funksjonsglass
PS: Vi har også vindu med passivhusstandard!

God

2-lags glass

Bedre
3-lags glass

Best

3-lag + funksjon

Fastkarm

Steg 4 - Inndeling av vindu:

Steg 5 - Fargevalg:

Hva passer ditt hus best?

Hvilken farge skal vinduene ha?

Du kan velge mellom ulike inndelinger på vin-

Skal de være tradisjonelt hvite, eller vil du ha en

duene dine ved å dele opp vinduene i rammer,

annen farge tilpasset fargen på huset ditt?

eller ved bruk av sprosser. Løse sprosser er

Visste du at vinduer også kan leveres i en farge

mest vanlig. Våre vinduer kan bestilles i et stort

på utsiden og en annen farge på innsiden?

utvalg av størrelser og inndeling.

Klipssprosser
Gjennomgående

Pålimte

Standard hvit
Tofarget

Annen farge

Hva er U-verdi?
Vinduets isolasjonsegenskaper måles i u-verdi og det laveste tallet gir best isolasjon. Ved dagens
byggeforskrifter (TEK10) er kravet for vinduer på 1.2 som er standard på våre vinduer med 2-lags glass.
Enova anbefaler imidlertid en redusert u-verdi på 1.0 som du finner på våre vinduer med 3-lags glass.
Visste du forresten at alle hus bygget etter 1950 bør ha 3-lags glass?

Jo lavere u-verdi du velger på vinduene dine - jo bedre bokomfort får du i hjemmet
ditt!

Hva er Funksjonsglass?
Akkurat slik som mobiltelefonen har utviklet seg så er ikke et vindu lenger bare et vindu. Det finnes
i dag glass med en rekke praktiske tilleggsfunksjoner - og det beste er at de kan tilpasses ditt unike
behov!

Hvor vinduene skal plasseres er med på å bestemme hvilke tilleggsfunksjoner glasset bør ha. Du kan
velge ulike funksjoner på ulike vinduer - kyss av om du vil vite mer om noen av disse glasstypene:

Selvrensende - en god løsning om vinduene skal plasseres høyt oppe på veggen eller der det er
vanskelig å komme til når du skal vaske dem.
Antidugg - reduserer risiko for utvendig kondens på 3-lags vindu. Praktisk i de rommene du
oppholder deg tidlig om morgenen.
Støyreduserende - for soverom og oppholdsrom som vender ut mot en støyende vei eller andre
støykilder.
Solvarmedempende - slipper ikke inn like mye av varmen fra sola og gir kjøligere sove- og
oppholdsrom.
Sikkerhetsglass - noe å tenke på for terrassedører og vinduer på bakkeplan! Kan hindre både
innbrudd og personskade.

Synes du det er vanskelig å velge riktig glass? Våre forhandlere
hjelper deg gjerne med råd og veiledning.
Trenger du også balkongdør eller heve/skyvedør? Se mer på vår hjemmeside www.natre.no

Natre Vinduer AS
Natre Vinduer AS er Norges nest største vindusprodusent, og har lange tradisjoner med røtter over 70 år tilbake. Flere hundre
tusen hus har i dag vinduer fra Natre-fabrikkene. Natre er norske kvalitetsprodukter utviklet for norske forhold, og testet i ekstreme
værsituasjoner.
Natre Vinduer AS er spesialister på vinduer og glassdører. Produktsortimentet består av vinduer, balkongdører og heveskyvedører. Produktene kan leveres i to utførelser. Natre UNO er en moderne trekonstruksjon, og Natre NeverPaint er et
trevindu med en elegant aluminiumsbekledning utvendig for å minimere vedlikeholdsbehovet. Natre produktene har tidsriktige detaljer og utførelse som passer både det tradisjonelle, og det moderne og elegante. Alle Natre produktene tilfredsstiller
de nyeste byggeforskriftene TEK10, og leveres i en kvalitet som skal gi våre kunder glede og sikkerhet i mange år.
Natre samarbeider med de kjente byggevarekjedene, og produktene distribueres gjennom et landsdekkende forhandlernett. Vår
geografiske plassering med fire fabrikker i Norge sikrer en rask og sikker distribusjon av varene frem til våre kunder.
Natre Vinduer AS er en del av DOVISTA-gruppen, som består av 9 ledende virksomheter innen dører og vinduer i Europa.
DOVISTA A/S eies av VKR Holding, som eier virksomheter innen takvinduer, fasadevinduer, termisk solenergi og inneklima, i
mer enn 40 land.
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3255 LARVIK
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