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Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy

Blåstemplet i Danmarks
vildeste testlaboratorium

Træ-/alu-vinduer med idealcoreTM
Lige siden vi producerede vores første vinduer i 1973, har vi været nødt til at gøre tingene lidt bedre end alle andre.
Herude ved Vesterhavet er der nemlig hurtig afregning, hvis du tror at ”godt nok” er godt nok.
Nu har vores produktudviklere knækket koden ved at skabe en ny banebrydende karmkonstruktion med en uforgængelig og højisolerende kerne i polyuretan - også kendt som termisk PUR.
Vi kalder den idealcore™ - for det er præcis hvad den er. En ideel kerne, som er indbygget i vores træ-alu-vinduer.
Karmfalsen er nu helt uforgængelig i våd zone, massiv, superisolerende, let, rengørings- og vedligeholdelsesvenlig,
og så er den 100% fugt- og vandresistent.

Vinduer til fremtiden
1. Lang levetid
Idealcore™ - Termisk PUR - er uforgængeligt. Den massive karmfals i støbt idealcore™ bliver derfor ikke ødelagt af
det vand, der samler sig langs falsen og særligt i bunden af vinduet.
Vinduet er derfor konstrueret til at holde i 70 år - hvis det bliver vedligeholdt efter forskrifterne.
2. Minimalt varmetab
Idealcore™ - Termisk PUR - er super højisolerende med en lambdaværdi på blot 0,074 W/mK. Det forhindrer, at kulde
overføres fra den ydre til den indre del af vinduets konstruktionen. Vinduer med idealcore™ har derfor en særdeles
god energibalance, der lever op til bygningsreglementets energikrav både nu og i fremtiden.
3. Nemt at rengøre
Idealcore™ falsen er massiv og uden nogen form for hulrum. Der er derfor ikke behov for drænhuller. Det betyder at
karmen har en helt glat overflade, der er nem at tørre af med en fugtug klud - og som holder konstruktionen fri for
insekter.
4. Skal ikke udskiftes
Fordi karmen er uforgængelig i den våde zone, forlænges levetiden markant. Det bliver derfor ikke nødvendigt at
udskifte den fastmonterede karm, hvorimod øvrigt komponenter som ramme, glas, beslag og pakninger hurtigt kan
udskiftes efter behov.
Kort sagt kan alle fordele overføres til den bedste totaløkonomi på markedet ved valget af Idealcombi.

