Everluxx Classic®e

KLASSISKE VINDUER

designet til fremtiden
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SUPER ISOLERENDE, MILJØVENLIG
OG VEDLIGEHOLDELSESFRI
Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem
gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som
navnet siger, ligger imellem glasset i termoruderne
eller vores standard energisprosser, som monteres
uden på ruden, således at glasset ikke brydes.
Bemærk den elegante glaslistemarkering på rammen.
Everluxx Classic®e sætter nye standarder med hensyn til isoleringsevne og er udviklet til ikke kun at leve op til nuværende, men også fremtidige krav til bygningers energiforbrug.
Everluxx Classic®e er fremstillet af moderne og vedligeholdelsesfrie
materialer og designet, så de passer til næsten alle stilarter, lige fra
den klassiske patriciervilla, over 70’erne og 80’ernes typehuse til nye
enfamiliehuse og etageejendomme.
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NYT OG GAMMELT I SMUK HARMONI
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EVERLUXX CLASSIC®E
– ENERGIRIGTIG, MILJØVENLIG OG FUNKTIONEL
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Everluxx Classic®e vinduessystemet
omfatter også traditionelle Dannebrogsvinduer og bondehusvinduer med
kehlinger på poste og sprosser, som
passer perfekt til en energirigtig renovering af ældre ejendomme.

EVERLUXX CLASSIC®E
DANSK KVALITET – DANSK HÅNDVÆRK

Alle Hvidbjerg Vinduets produkter fremstilles på egne fabrikker i
Danmark. Her kombineres moderne teknologi med gedigent håndværk, og vi tager os tid til at kæle for kvaliteten ned til mindste detalje.
Vores vinduer og døre leveres direkte fra vores fabrikker ud til dig. Vi
kan således følge produkterne tæt hele vejen fra ordre til levering og
dermed sikre, at alle vinduer og døre lever op til vores høje krav om
kvalitet.

Med de skærpede krav til vinduer og døres isoleringsevne for øje er
Everluxx Classic®e det oplagte valg både til nybyggeri og ved renovering af ældre ejendomme. Udover det energimæssige aspekt får du med
Everluxx Classic®e vinduer og døre, som fordrer et minimum af vedligeholdelse og fungerer problemfrit, igen og igen – år ud og år ind – i al
slags vejr. Det er bl.a. disse krav fra kunderne, Hvidbjerg Vinduet tog
afsæt i, da vi ud viklede Everluxx Classic®e.
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Vinduerne skal klæde huset og sikre et godt dagslys
i husets rum. Samtidig skal de være funktionelle –og
så gør det ikke noget, at de er lette at vedligeholde.
Som et ekstra plus får du med Everluxx Classic®e et
meget effektivt isolerende vindue, som betyder sparede varmepenge lige ned i lommen.
Men Everluxx Classic®e er ikke kun vinduer og døre, der er super isolerende og vedligeholdelsesfrie. Det er også vinduer og døre, der ikke
falmer og nedbrydes af det barske danske vejrlig.
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Everluxx Classic leveres som standard i hvid ral 9016, men kan mod
tillæg leveres malet med miljøvenligt vandbaseret maling i alle ralfarver i silkemat glans 45.
De er fremstillet af en af de stærkeste og mest holdbare plasttyper,
som indes på markedet – uPVC. En plasttype, som er genanvendelig
og derfor skånsom overfor miljøet.
Everluxx Classic®e er udført med slanke og elegante profiler, som
sikrer maksimalt lysindfald og en karmdybde på 120mm. Det giver et
smukt og tidløst ”look”, der passer perfekt til energirigtig renovering
af 60’ernes og 70’ernes typehuse.

EVERLUXX CLASSIC®E
KORT OG GODT
•

Energieffektivt vindue med suveræn isoleringsevne

•

Meget lang levetid – minimal vedligeholdelse

•

Fremstillet i miljøvenligt hård PVC (uPVC)
med isolerende kerne af komposit

•

Udtjente vinduer og produktionsafskær indsamles
og genanvendes gennem Wuppi ordningen

•

Fås i alle udadgående åbningsarter

•

Kan leveres med skrå eller buet overkarm

•

Høj betjeningskomfort

•

Indbrudshæmmende lukkebeslag

•

Hvid RAL 9016 som standardfarve
– Mod tillæg valgfri RAL farve udvendig

•

DVC godkendt, DVV- og CE-mærket

•

10 års garanti

ENERGI
Med optimeret 2-lag lavenergirude opfylder Everluxx Classic e kravene i det gældende bygningsreglement.
Everluxx Classic®e produktserien er designet og ud viklet med
henblik på fremtidige energikrav til vin du er og døre og kan
energioptimeres alt efter ønske. Ved tilvalg af f.eks. ekstra
midtertætning og 3-lags energiruder kan proilsystemet også
opfylde de forventede fremtidige lavenergikrav i BR 2020. Se
nærmere oplysninger om energifakta på vores hjemmeside
www.hvidbjergvinduet.dk

Indbrudshæmmende lukkebeslag
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EVERLUXX CLASSIC®E
– FACADEDØRE SÆTTER PRÆG PÅ DIT HUS
Everluxx Classic®e tilbyder et stort udvalg af facade døre til ethvert
byggeri.
Du kan vælge mellem et bredt sortiment af fyldningsdøre, eller dørene
kan opbygges med sprosser, glas og fyldninger helt efter dit ønske.
Facadedøre er som standard forsynet med lerpunktslukke og lav aluminium bundkarm.

Facadedøre leveres som standard med greb, langskilte og
seks stiftscylinder med boresikring.
Cylindre kan leveres enslukkende.
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PROFIL

Tilvalg med 3 anslagstætninger
og 3 lags lavenergirude

120mm karmdybde.
Mulighed for not til lysning

Super lavenergi glas med varm kant
er standard. Mulighed for 3-lags glas

Smalle og elegante karm/ramme
profiler med isolerende kamre.
Dimension på 86mm (topstyret
og sidehængt)

Plastprofilets design sikrer en varm indbygning af termoruden, der modvirker
kondensdannelse

Glaslistemarkering udvendigt

2 smalle grå anslagstætninger med
mulighed for midtertætning

Let konstruktion - ingen stålarmeringer ved normale størrelser
vinduer og terrassedøre
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TYPEOVERSIGT
Mulighederne er mange – du vælger!
Med Everluxx Classic®e kan du bl.a. vælge mellem topstyrede og
sidehængte løsninger. Er det et ønske, at vinduerne skal kunne rengøres indefra, så kan du med fordel vælge mellem topvende eller
sidestyrede vinduer. Programmet omfatter også terrasse- og facadedøre, som såvel teknisk som æstetisk harmonerer med vinduerne.

FASTE KARME
med og uden kehlede poste

Fås også med kehlede poste
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TOPSTYREDE VINDUER

Varianter

Fås også med kehlede poste

TOPVENDE VINDUER

Fås også med kehlede poste
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VINDUER SIDEHÆNGTE/SIDESTYREDE
med greb og paskvil

Typenr. e24.xxxx = Sidehængte vinduer med greb og paskvil
Typenr. e25.xxxx = Sidestyrede vinduer med greb og paskvil

BONDEHUS
OG DANNEBROG
med kehlede poste

Produktprogrammet er meget bredt og fås i alle de typiske åbningsarter, topstyret, topvende og sidehængte. Hertil kommer Dannebrogsvinduer med kehlede poste og glaslister.
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UDADGÅENDE
TERRASSEDØRE

Kan også leveres med kehlede glaslister
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FACADEDØRE

FACADEDØRE
med sideparti

Integreret sideparti fås kun ved
udadgående
døre med aluafdækket plast
bundkam

FACADEDØRE
med overparti

Indadgående facadedøre leveres kun med lav alu-bund
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Integreret overparti fås kun ved udadgående døre

FYLDNINGSDØRE

Kan også leveres med kehlede glaslister
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SHOWROOMS

HVIDBJERG VINDUET
DANSK DESIGN OG KVALITET
– DANSKE ARBEJDSPLADSER
Hvidbjerg Vinduet har fremstillet vinduer og døre siden 1975.
I over 40 år har kvalitet, design, energi og miljø haft højeste prioritet.
Hvidbjerg Vinduet er kendt for
løbende at udvikle nye energibesparende løsninger. Vi tilbyder
et bredt udvalg af vedligeholdelsesvenlige løsninger, der passer
til ethvert byggeri. bl.a. kan nævnes vores populære Alux og Aluxe i træ/aluminium – vores seneste
nyhed – ZelaLUX.
100% Vestjysk og
100% Dansk arbejde
Hvidbjerg Vinduet er en ordreproducerende virksomhed med et
moderne og leksibelt produktions apparat. Alle vores produkter

fremstilles på egne fabrikker i
Danmark, plast komposit i Hvidbjerg på Thyholm ved Struer og
træ/aluminium i Nors ved Thisted.
10 års garanti
Hvidbjerg Vinduets produkter er
kvalitetscertiiceret i henhold til
DVV (Dansk Vinduesveriikation)
og CE-mærket.
Der ydes 10 års garanti i henhold
til Hvidbjerg Vinduets garantierklæring og bestemmelserne i VinduesIndustriens garantiordning.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller ønsker
yderligere information og vejledning om Everluxx Classic® eller
vores andre produkter, er du velkommen til at kontakte én af vores
salgskonsulenter, din lokale tømmerhandel eller håndværker.
På hvidbjergvinduet.dk inder du
yderligere oplysninger om irma,
forhandlere, udstillinger og produkter. Nærmeste forhandler oplyses på telefon 9691 2222. Eller
mail: info@hvidbjergvinduet.dk

NØRRE SUNDBY
Lindholmsvej 106A
9400 Nr. Sundby

STRUER
Holstebrovej 38
7600 Struer

AARHUS SYD
Kirkebakken 12
8330 Beder

FREDERICIA
Karetmagervej 7B
7000 Fredericia

RINGSTED
Thorsvej 9
4100 Ringsted

ÅBNINGSTIDER
Se hvidbjergvinduet.dk
eller ring og aftal tid
for besøg.

HOVEDKONTOR
HVIDBJERG

nisted-bruun reklamebureau a/s

Følg os på
Facebook

Hvidbjerg Vinduet a/s
Østergade 24 · 7790 Thyholm
Tlf. 9691 2222
info@hvidbjergvinduet.dk
www.hvidbjergvinduet.dk

