SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE
VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

TAG ANSVAR FOR

FREMTIDEN

Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden
for at gøre en stor forskel for miljøet. Med en stor tilgængelig viden om
klimapåvirkninger har vi en masse muligheder for at forandre og forbedre.
Vi alene bestemmer, hvilken klode vi ønsker at give videre til vores børn og
deres børn. Grønne producenter og grønne forbrugere verden over kæmper
for at gøre en forskel.
Alle tiltag - store som små - tæller, og du kan gøre en forskel, når du
vælger vinduer og døre til dit hjem.

Vælg det

naturlige valg
Helt op til 10 % af Danmarks samlede energiforbrug ryger direkte ud af utætte vinduer med
dårlig isolering. Når du overvejer at udskifte vinduer og døre i dit hus, kan du vælge en løsning,
der gør en stor forskel for miljøet.
Hos WEGA er bæredygtighed en drivkraft i alle
vores processer. Vores vinduer i Klima+ serien
giver dig mulighed for at vælge en langtidssikret
bæredygtig løsning. Vi adskiller os fra nogle af
vores konkurrenter ved at producere i Danmark.
Vi er stolte af at bidrage til det danske arbejdsmarked og på samme tid have mulighed for at
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mindske CO2 udslippet fra såvel transporten
af træet, der sendes til fabrikken, som af vinduerne, der sendes hjem til dig. Vi tænker på
miljøet og genplanter 10-20 % flere træer, end
vi fælder. Vi transporterer kun det træ, vi skal
bruge, og spildet fra forarbejdningen genbruger
vi til at opvarme fabrikken.
Kort sagt - WEGA gør det nemt for dig at vælge
en bæredygtig vinduesløsning.
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Mere end blot

glas i en ramme
Hos WEGA Vinduer trækker vi på mere end 30
års erfaring. Vi lægger stor vægt på de solide danske håndværksmæssige dyder i vores produktion.
Vores høje kvalitet kendes på de gode detaljer og
på det smukke design.
Vi er stolte af at levere design i skandinavisk stil
med slanke linjer, der lader lyset strømme ind af
dine vinduer.
Vi producerer efter dit ønske og omstiller vores
maskiner efter dit behov.

5 GODE GRUNDE
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De holder bedre på varmen i dit hus,
så din varmeregning bliver mindre

2

De slipper mindre CO ud i
atmosfæren
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De øger din komfort i form af
reduktion af træk
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De mindsker kondens og risikoen
for mug, svamp og råd i dine karme
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BESPARELSER I KWH

3.250 KWH
PR. ÅR* (SE SIDE 6)
BESPARELSER I KR.

KR. 2.900,-

BESPARELSER I KWH

3.600 KWH
PR. ÅR* (SE SIDE 6)
BESPARELSER I KR.

KR. 3.250,PR. ÅR* (SE SIDE 6)

PR. ÅR* (SE SIDE 6)
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De har længere levetid

5

3

750 KG
PR. ÅR*

650 KG

2

PR. ÅR*

Solen

er min bedste ven

BESPARELSER

I CO2

Solen er uden sammenligning verdens bedste
varmekilde. Gennem årtusinder er solen blevet hyldet for sin helende og nærende kraft.
D-vitaminet i solens stråler har en dokumenteret effekt på vores sundhed og humør. Solens
retmæssige gang i livet skaber stabilitet og
rytme og giver os en betryggende fornemmelse
af i morgen.
Gennem en lang og grå vinter længes vi efter
solen. Vi glædes, når dagene bliver længere.
Vi elsker, når lyset igen fylder vores stuer
mange timer om dagen. I Danmark kender vi
til de lyse nætters fest – en lang skøn sommer med sol fra vi står op, til vi går i seng. Vi

næres af solens varme stråler. Vi misser med
øjnene, læner os tilbage, nyder livet og bliver
smukkere i solens varme glød.
Sollyset, der passerer gennem dine vinduer,
giver dit hjem liv og lys hele året rundt. Dine
vinduer lader dit hjem fange solstrålerne i vinterens mørke, og I kan sidde trygt i jeres varme
stue og glædes over lyset, der spredes i jeres
hjem.
Lad solens lys strømme ind i dit hjem og forøg
livskvaliteten hos dig og dine kære!

*

Beregninger er foretaget ud fra et typisk parcelhus på ca. 150 m2 opvarmet med naturgas og
med vinduer med gammeldags termoglas. Afhængig af varmekilde og husets arkitektur vil
den faktiske besparelse derfor afvige fra det
beregnede. Der er desuden ikke taget højde
for, at de eksisterende vinduer ofte vil være
utætte, hvorfor den reelle besparelse meget
vel kan vise sig at være højere.
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Fyrretræ
- naturlig isolering
Langt oppe i de nordsvenske skove på grænsen
til Finland vokser fyrretræer med en lang levetid. Deres længde og styrke er ideelle til vinduesproduktion. Det skyldes de lange smukke
linjer i træet, de tætte årer om en hårdfør kerne,
og det høje indhold af naturlige imprægneringsmidler. I disse skove arbejder vores samarbejdspartnere efter alle miljøcertificeringer og sørger
for at træfældningen er nænsom mod miljøet.
Træet bliver skåret og samlet til perfekte knastfrie stænger efter de mål, vi bestiller og ankommer få dage efter til vores danske fabrik klar til
produktion.

isolerende byggematerialer. Fyrretræ har en naturlig isoleringsevne, som kan sammenlignes
med egentligt isoleringsmateriale. I Danmark
oplever vi også effekter af den globale opvarmning i form af varmere somre og koldere vintre.
Fremtidens vindue vil blive udsat for større variation i vind og vejr. Men på Klima+ vinduerne
danner en isolerende aluminiumsskal på ydersiden en beskyttende ramme om fyrretræet,
og du vil trods klimaforandringerne stadig have
meget lidt vedligehold.

Alt vores fyrretræ kommer fra PEFC
certificerede skovbrug. I en PEFC-skov
bliver der plantet mindst lige så mange
nye træer, som der bliver fældet. Samtidig sikres det, at træet bliver produceret
efter de højeste økologiske, sociale og
etiske standarder.

Med stigende energipriser og stadig større
CO2-udledning efterspørger forbrugerne bedre

Klima+ vinduer er som standard forsynet
med 2-lags (Klima+2) og 3-lags (Klima+3)
højisolerende ruder. Det benyttede glas
har en lang levetid og kan genbruges. Hulrummet i ruden er udfyldt med en ugiftig
ædelgas (argon), der udvindes direkte fra
atmosfæren. Indersiden af isoleringsruden
har en tynd belægning, der hindrer varmen
i at slippe ud, mens dagslys og solvarme
kan trænge ind i rummet. Isoleringsruden i
Klima+3 har samtidig belægning på ydersiden, så der opnåes ekstra isolering.
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BESØG
WEGA-VINDUER.DK

Sig WEGA
til din håndværker!
Vinduer skal være en fornøjelse at kigge på
udefra og en glæde at opleve indefra. Din
håndværker tager mål og bærer ansvaret for,
at de passer perfekt til dine nye døre og vinduer. WEGAs maskiner er fleksible, og vores
medarbejdere er omstillingsparate – derfor kan
vi imødekomme individuelle ønsker og behov.
Så lad endelig ikke din kreativitet stoppe dig.
Det er dit hjem og dine ønsker, vi sammen
med din håndværker ønsker at opfylde. Når
du har aftalt tid til montering med din hånd-

værker, bestiller han vinduer og døre hos os.
WEGA har Danmarks hurtigste leveringstid,
og produktionen startes, så snart vi modtager
jeres ordre. Vinduerne og dørene leveres sikkert til dig og monteres derefter af din håndværker.
WEGA gør det nemt for dig at vælge en bæredygtig løsning. Sammen passer vi på miljøet.
Sig WEGA til din håndværker

På vores hjemmeside finder du lister over
materialer og produkter. Vi giver dig inspiration og byder velkommen med en lille
video, der viser smukke løsninger.
Du kan også læse mere om vores samarbejdspartnere, certificeringer og besøge
vores Webshop.
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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.

Sig WEGA til:

WEGA VINDUER A/S

/ TOFTEN 5, KOLDBY

TLF. +45 97 93 68 00

/

/

7752 SNEDSTED

FAX. +45 97 93 68 22

/

/

WWW.WEGA-VINDUER.DK

E-MAIL: KONTAKT@WEGA-VINDUER.DK

