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Et vindue er langt mere end blot glas i en ramme. Det 

er vinduerne, der lukker dagslyset ind og giver huset 

liv. Af samme årsag er det vigtigt, at vinduerne kon-

strueres så en optimal mængde lys lukkes ind. Dagslys 

skaber ganske enkelt trivsel for beboerne.

Hos WEGA kender vi værdien af gode vinduer. Vi 

lægger vægt på gode gammeldags håndværksdyder 

i produktionen og kompetent og professionel råd-

givning ved købet. Nu er der blot tilbage at lade dine 

idéer blive til konkret virkelighed. 
Med de rette vinduer bliver dagslyset en 

naturlig del af indretningen. Det er den mest 

effektive måde at give et rum ekstra liv på.
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- vi leverer
hndvrket

NYD UDSIGTEN



RENOVERING
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Nye vinduer behøver ikke at koste meget i 

forhold til boligen som helhed. Men det er helt 

sikkert en af de bedste investeringer, du kan 

foretage. Med det korrekte valg af vinduer og 

døre vil både du og andre dagligt kunne glæ-

des over din ejendoms eksklusive og gennem-

førte helhedsindtryk - såvel ude som inde.
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Vinduerne er en særdeles væsentlig 

del af arkitekturen på dit hus. Alt efter 

hvordan din bolig er bygget, kan du 

vælge at give den et helt nyt og ander-

ledes udtryk. 

Måske vil du ændre husets karakter 

med sprosse- eller mahognivinduer el-

ler måske er en kombination løsningen. 

Mulighederne og kombinationerne er 

faktisk uendelige. At det kun er fan-

tasien, der sætter grænserne, når det 

gælder vinduer og døre er ingen kliché.



��

Klassisk æstetisk bygning renoveret med 

respekt for det oprindelige arkitektoniske 

præg. Nye vinduer udført med CLASSIC 

sprosse magen til ”de gamle”.
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Karnapper og udestuer skaber lys 

og ekstra råderum.



��

Et godt lysindfald danner grundlaget for  

en åben og venlig atmosfære i boligen.

Det korrekte valg af vinduer og døre fuldender  

husets arkitektoniske helhedsudtryk.
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Bor du i en ældre ejendom med gamle vin-

duer, der er utætte eller kun har ét lag glas, 

er det åbenlyst, at du fyrer for gråspurvene. 

Mange er imidlertid bekymrede for, om der 

findes nye vinduer, der passer ind i den op-

rindelige arkitektur.    

Moderne vinduer med med lav-energiglas  

kan i dag fremstilles, så de til forveksling  

ligner bygningens originale vinduer. 

Hos WEGA er vi eksperter i at producere  

vinduer tilpasset ældre arkitektur.

Slut med at fyre
    for gråspurvene

Et betydeligt fald i varme-

regnskabet er en realitet, 

når de gamle utætte vinduer 

udskiftes med energiglas.
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Udover det rent æstetiske er der også en kon-

tant gevinst ved at investere i nye vinduer. 

Vinduer med lav-energiglas giver en markant 

besparelse på varmeregningen, hvilket ofte vil 

betyde, at investeringen i nye vinduer er tjent 

ind på ganske få år.

Med WEGA behøver 

du ikke at gå på kom-

promis med hverken 

funktion, udseende 

eller holdbarhed.
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til 
virkelighed

GØR DRØM
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NYBYGGERI

Når du bygger ny bolig, er der et 

stort spillerum for visioner og  

utraditionelle løsninger. Du kan frit 

vælge, om vinduerne skal være i 

klassisk fyr,  eksklusiv mahogni eller 

vedligeholdelsesfri træ/alu. 

Der er stort set ingen begrænsninger 

for variationer og muligheder. Øn-

sker du en karnap eller vinduer med 

utraditionelle vinkler og lysindfald 

- WEGA løser opgaven.
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Ingen begrænsninger

En helt nyopført bolig har ingen fortid, som du bør 

forholde dig til. Her kan du frit vælge de løsninger, 

som du altid har drømt om. Det kan endda tænkes, 

at hele din nye bolig skal bygges op omkring nogle 

spændende og individuelle vinduesløsninger. 

I fællesskab finder vi en løsning.
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Måske har et af dine ønsker altid 

været en karnap, hvor du kan drikke 

kaffe og nyde dagslyset. Eller måske 

har du altid savnet et lyst og hyg-

geligt hjørne, hvor du kan slappe af i 

yndlingsstolen med en god bog. 

Måske har din drøm altid været en  

spisestue, hvor et flot og dekorativt 

vinduesparti lukker lyset ind over 

bordet. Valgene er dine. Der er ingen 

grund til at lade det blive ved måske 

– for det har aldrig været nemmere 

at imødekomme dine ønsker på 

vinduesområdet.

Lysindfaldet skaber en helt speciel 

stemning og giver rummet en 

befriende lethed.
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helhed

DEN STORE
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LEJLIGHEDER

Alle ældre ejendomme har med tiden brug 

for at få skiftet samtlige vinduer i facaden. 

Sommetider oplever man, at vinduerne er  

blevet delvis skiftet i forskellige perioder,  

hvilket får ejendommen til at fremstå rodet  

og usammenhængende. 

Her er en løsning, der skaber helhed med 

respekt for den oprindelige arkitektur og  

stilart, påkrævet.
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En god partner er vigtig
Udskiftning af vinduer i større ejendomme med 

mange lejligheder kræver en samarbejdspart-

ner, der har den nødvendige erfaring og faglige 

ekspertise. Projekter af denne størrelsesorden 

kan nemlig ofte virke både skræmmende og 

uoverkommelige. 

I nogle ældre ejendomme, kan det måske oven 

i købet være nødvendigt at få produceret helt 

specifikke vinduer, der passer perfekt ind i den 

originale facade. Med den rette partner og 

leverandør er det imidlertid en ret overskuelig 

opgave. 

Ældre ejendomme skal ofte have produ-

ceret særlige vinduer, der passer ind i den 

oprindelige arkitektur.
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Selve monteringen af nye vinduer 

går betydeligt hurtigere end de 

fleste regner med. Som regel er det 

muligt at udskifte vinduerne i en 

hel lejlighed på en enkelt dag. For 

beboerne er det ofte nok at skubbe 

møblerne ud fra væggen – så klarer 

den professionelle vinduesmontør 

resten.

 

Din håndværksmester har mange 

års erfaring med netop denne type 

opgaver.

WEGA - din samarbejdspartner når også 

større projekter skal iværksættes.
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- vi 
rdgiver

DINE VALG

Det er vigtigt, at du gør dig grundige 

overvejelser, når du vælger dine nye 

vinduer. De har en central funktion 

i din bolig, og du skulle jo gerne 

vælge de rigtige. 

WEGA kan opfylde ethvert af dine 

ønsker, du skal bare afgøre nogle 

centrale ting. I det følgende gennem-

går vi de ting, du skal tage stilling 

til, så du kan få glæde af dine nye 

vinduer og døre i mange år fremover.
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Som det første skal du fastslå, hvilken type bolig du 

bor i. Vinduer og døre skal indgå som en naturlig 

helhed i boligens arkitektur og generelle udseende. 

Hvilke karme og rammer dine nye vinduer skal have, 

er en af de mest centrale beslutninger. Her bør du 

både tage hensyn til udseende og vedligeholdelse. 

Fyrrekerne er et yderst robust materiale og det  

traditionelle valg. Som standard er denne type  

vinduer fremstillet i fingersamlet kernetræ. Denne 

proces reducerer forekomsten af knaster og skader i 

træet, der med årene kan medføre gule skjolder og 

harpiksudtræk.  Der går typisk �-10 år, før vinduerne 

skal males, og samtidig er de lette at vedligeholde og 

eventuelt reparere.

Mahogni er et meget populært valg. Her er ingen 

knaster, og det ser helt fantastisk ud sammen med de 

rette materialer og farver. For at bevare det uover-

trufne udseende skal mahogni jævnligt behandles 

med olie.

Træ/alu har fyrretræ på indvendig side og aluminium 

udvendigt. Materialet er exceptionelt hårdført og 

samtidig helt vedligeholdelsesfrit. Som et ekstra plus 

kan du vælge forskellige farver på inder- og yderside, 

uden at det koster ekstra.

Typer & materialer

Fyrretræ

Mahogni

Træ/alu

MATERIALER
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Funktion
Du bør nøje overveje, hvordan det enkelte  

vindue skal benyttes, samt hvordan det passer 

til boligens arkitektur. I nogle tilfælde vil det 

være mest praktisk med et sidehængt vindue, 

hvor der benyttes en stormkrog, når det står 

åbent, og anverfere til at lukke med.  I andre 

tilfælde vil et topstyret vindue med et håndtag 

forneden fungere bedst. 

Det er desuden relevant at tænke på, hvordan 

det enkelte vindue skal rengøres. Skal du f.eks. 

vaske vinduer på 1. sal. er det rart, at rammen 

kan vendes hele vejen rundt, så rengøringen 

kan ske i sikkerhed indefra.

Afgørende for din endelige beslutning er,  

hvilken funktion det enkelte vindue har i  

boligen sammenholdt med det æstetiske 

indtryk. 

 

Bor du i et bondehus fra 1�00-tallet vil side-

hængte sprossede vinduer være et naturligt 

valg. Bor du i et klassisk typehus fra �0’erne, 

bør du sikkert vælge vinduer med et mere 

moderne udseende.

Udluftning via skjult ventil Justerbart låsepunkt

Indvendig stormkrog Træ/alu med skrå bundfals

Traditionelt udformet anverfer Rude monteret i hvid fuge
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Døre

Låsetyper

Boligens døre skal naturligvis også 

passe til husets udseende og valget 

af vinduer. Også her er der et utal af 

muligheder. 

Måske vil en massiv pladedør med 

eller uden fyldninger passe bedst. 

Måske skal døren være med glas, 

så du kan se, hvem der kommer på 

besøg. Døren kan endvidere kombi-

neres med et sidestykke - ligeledes 

med eller uden glas. 

Dørens funktion er vigtig for, hvilken 

type lås, du skal vælge. En hoveddør 

er som standard monteret med en 

kraftig tre-punktslås, hvor man løfter 

op i håndtaget for at låse. Låsen kan 

forsynes med en vrider på indersiden 

eller en cylinderlås. Vælges en vrider 

kan du fra indersiden låse døren 

uden en nøgle.

Er der tale om en terrassedør, bør du 

tage stilling til, om den skal kunne 

åbnes udefra, og eventuelt også om 

døren skal kunne aflåses.

Messing designgreb med 

roset og indvendig vrider

Messing designgreb med 

cylinder

Hvidt terassedørsgreb 

med indvendig spærre 

eller børnesikring

Rustfrit standardgreb 

med langskilt og cylinder

Rustfrit standardgreb med 

langskilt og indvendig vrider
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Glas
WEGA vinduer leveres som standard med 2-lags  

lav-energiglas. En særlig metalfilm på det inderste lag 

glas leder strømmen af lys og varme ind i huset og 

forhindrer samtidig varmen i at slippe ud igen. 

Ved badeværelsesvinduer vælges typisk et matteret 

glas. Mange vil også foretrække denne type glas i en 

dør eller andre steder, hvor man ønsker at begrænse 

muligheden for at kigge ind.

Matteret glas – også kaldet råglas – fås i en række  

forskellige udgaver. Se illustrationerne til højre.

Silvit Twist

Nr. �20/nr. �0 Abstracto/1��

Travertino Nr. 20/���

Klein Artic Cotswold/nr. �0

Pacific/nr. �� Gross ArticBadeværelsesvindue med matteret glas type Cotswold/nr. �0 - standard.
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Vedligeholdelse

Pris

Det er forskelligt, hvor meget tid, der skal bruges på at 

vedligeholde de forskellige typer rammer. 

Fyrretræ skal have maling efter behov – typisk hvert 

�.-10. år. Hvor ofte afgøres både af malingens kvalitet 

samt vejr- og vindforhold. 

Mahogni skal have olie 1-� gange om året for at  

bibeholde den flotte varme glød. 

Aluminiumsrammer er helt vedligeholdelsesfrie.

Fyrretræ er billigst i indkøb, men prisforskellen i for-

hold til mahogni- og aluvinduer er ikke stor.  Du bør 

vælge ud fra det samlede indtryk samt overveje, hvor 

meget du ønsker at investere i vedligeholdelsen af 

dine nye vinduer. 

Når prisen skal gøres op, er det også relevant at se på, 

hvor lang levetid de enkelte typer vinduer har. Træ-/

alu- og mahognivinduer er absolut de mest holdbare, 

så på længere sigt er der god økonomi i at investere 

lidt mere fra starten af.

Sammen med vores vinduer leveres en vedligeholdelses- og 

brugervejledning, med gode råd om, hvordan du får optimal 

glæde af dine vinduer i mange år.

Gløden i mahogni vinduer er helt fantastisk.

Fyrretræ er det klassiske valg. Du skal male fyrretræ med jævne 

mellemrum for at bevare udseendet. 
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Kvalitet i alle detaljer

Hos WEGA er vi af den opfattelse, at høj kvalitet  

er kendetegnet ved gode og gennemførte  

detaljer.  Vi går ikke på kompromis og lader os 

aldrig friste af de nemme løsninger. 

Går du i dybden med vores produkter, vil du 

opdage, at det er en helt uovertruffen håndværks-

kvalitet ned til mindste detalje.

Termorude monteret i indfarvet specialfuge

Moderne profilerede vinduer i det bedste mahogni

Træ/alu vindue med skrå bundfals, integreret 

vandnæse og fugenoter

”CLASSIC” profilerede vinduer med respekt for det 

gamle håndværk



Når du har læst kataloget og taget 

stilling til de forskellige muligheder, 

er du allerede nået ret langt. Nu er 

tiden inde til at kontakte en profes-

sionel rådgiver. Det kan være din 

lokale tømrermester, et byggemar-

ked, en entreprenør eller måske en 

arkitekt. 

Den professionelle kontakt er yderst 

vigtig. Herved sikrer du dig, at dine 

vinduer og døre bliver præcis, som 

du har ønsket. Samtidig er du garan-

teret en helt korrekt opmåling og 

kvalificeret montering.

WEGA ønsker dig god fornøjelse med 

valget af dine nye vinduer og døre.

Sådan kommer du i gang



WEGA vinduer og yderdøre fremstilles efter de gamle håndværkstraditioner, hvilke vi 
har anvendt siden produktionens start i 1974. Vi anvender kontrolleret og godkendt 
knastfrit fyrretræ og afrikansk Sipo mahogni til fremstillingen af vore kvalitetsprodukter. 
 
Vinduer og døre fremstilles på mål og leveres i løbet af 3 uger. Hvilket er Danmarks 
korteste leveringstid på kvalitets vinduer og døre.
 
Vi fremstiller og leverer vinduer og døre af træ, træ/alu (træ med udvendig aluminium) 
og plast. Alle elementer opfylder de strenge kvalitetskrav i henhold til CE-mærkningen 
og/eller Dansk Vindues Certificering. Desuden overholder vore klima og energi produkter 
de skærpede energibestemmelser i BR 10.

 

WEGA VINDUER A/S   /  TOFTEN 5, KOLDBY   /   7752 SNEDSTED   /   WWW.WEGA-VINDUER.DK   

TLF.  +45 97 93 68 00   /   FAX. +45 97 93 68 22   /   E-MAIL: KONTAKT@WEGA-VINDUER.DK

Sig WEGA til:
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