VINDUER

VINDUER
Hvis du lægger stort vægt på moderne design, bokomfort
samt besparelse af omkostninger takket effektiv termoisolering
ved at vælge vinduer fra REDAN TERMO LINE, har du gjort det
rigtige valg. Systemet har vi opbygget på basis af tyske REHAU
profiler, anerkendte østrigske MACO beslag, samt glas fra de
bedste polske glasværker. Takket den innovative teknologiP.T.L(Precisely Thin Line), har vi opnået en yderst tynd samling, som
er samtidig 20% stærkere sammenlignet med de hidtidige
løsninger. Det som også udmærker Redan vinduer på markedet
er „guld linje”, som fås i produkterne i Premium klassen.
PRECISELY THIN LINE
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Systemets fordele:

Systemets fordele:

·profilsystem REHAU EURO 86
·ekstrem glat profiloverflade takket teknologi HIGH DEFINITION
FINISHING
·6-kammer system med indbygningsdybde 86 mm
·3-glas pakker Ug=0,6 W / m2K 4/16/4/16/4 med alurammer som
standard
·forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag
med sikringsanverfer, løfter for vinduesfløje og fejlbetjeningsspærre
·anti-tyveri håndtag udført i innovative SECUSTIC teknologi
·varmeledningsevne Uf=1,1 W / m2K
·varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480
Uw=0,95 W / m2K
·innovativ profil- og tilbehør design, dedikeret til energibesparende
byggeri
·„Guld linje” som udmærker REDAN vinduer
·underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og
indre karme
·alle tætningslister i grå farve

·profil system REHAU BRILLANT og EURO 70
·6-kammer system med indbygningsdybde 80 mm – afrundet ramme
og fløj
·3-glas pakker Ug=0,8 W / m2K 4/10/4/10/4 med TERMORAMME
som standard
·forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag,
sikringsanverfer, løfter for vinduesfløje og fejlbetjeningsspærre
·anti-tyveri håndtag udført i innovative SECUSTIC teknologi
·varmeledningsevne Uf=1,2 W / m2K
·varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480
Uw=1,1 W / m2K
·tætningslister som er udsat for vejrpåvirkning i sort farve, glasliste
med grå tætningsliste
·unik design takket afrundede glaslister og brug af „Guld linje”, som
udmærker REDAN vinduer på markedet
·underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre
karme

Behold varme i dit hjem

Systemets fordele:
·profil system REHAU EURO 70
·5-kammer system med indbygningsdybde 70 mm, lige ramme og 80 mm med afrundet fløj
·2-glas pakker Ug=1,1 W / m2K 4/16/4 med TERMORAMME som standard
·forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag med sikringsanverfer , løfter for vinduesfløje
og fejlbetjeningsspærre
·moderne sikre HOPPE TOKYO greb
·varmeledningsevne Uf=1,3 W / m2K
·varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480 Uw=1,3 W / m2K
·mere stiv konstruktion opnået gennem brug af armering med lukket profil i rammen. I finerede vinduer profiler
forstærket udefra med 2 mm armering
·tætningslister som er udsat for vejrpåvirkning i sort farve, glasliste med grå tætningsliste
·unik design takket afrundede glaslister og brug af „Guld linje”, som udmærker REDAN vinduer på markedet
·underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme
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·profil system REHAU EURO 70
·5-kammer system med indbygningsdybde 70 mm
·2-glas pakker Ug=1,1 W / m2K 4/16/4 med aluramme som standard
·forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag med sikringsanverfer, løfter
for vinduesfløje og fejlbetjeningsspærre
·solide alu-greb
·varmeledningsevne Uf=1,3 W / m2K
·varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480 Uw=1,3 W / m2K
·mere stiv konstruktion opnået gennem brug af armering med lukket profil i rammen. I finerede
vinduer profiler forstærket udefra med 2 mm armering
·tætningslister som er udsat for vejrpåvirkning i sort farve, glasliste med grå tætningsliste
·unik design takket afrundede glaslister og brug af „Guld linje”, som udmærker REDAN vinduer på
markedet
·underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme

Systemets fordele:
·profil system REHAU EURO 70
·5-kammer system med indbygningsdybde 70 mm
·2-glas pakker Ug=1,1 W / m2K 4/16/4 med aluramme i standard
·sikre MACO MULTI TREND beslag
·solide alu-greb
·større glasflade opnået gennem brug af profiler med lavere værdi
·varmeledningsevne Uf=1,3 W / m2K
·varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480 Uw=1,3 W / m2K
·tætningslister som er udsat for vejrpåvirkning i sort farve, glasliste med grå tætningsliste
·unik design takket afrundet glasliste
·fås kun i hvid farve
·underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme
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DØRE
Mange af os drømmer om, at hjemmet skulle være fuld af lys og tæt som mulig på naturen. Glasfacade med udgang til
balkon, terrasse med mulighed for brug ikke kun om sommeren, kan udvide din beboelsesplads og sikre dig dejlig udsigt.
Hæve /skydedøre REDAN har høje termoisolationsparameter, som bidrager til energibesparelser.

Udvendige døre

Hæve /skydedøre HSØ

Rigt udvalg af dørløsninger, driftssikkerhed under brug
Udvendige døre er hjemmets visitkort. Firmaet REDAN tilbyder Dem næsten ubegrænset frihed i udformning af udvendige døre
– fra de klassiske til supermoderne. Dørsystemer sammen med vinduessystemer danner et ideelt, harmonisk billede af et hjem..

Produkter fås som finerede eller malede

Mere information finder du på

P.T.L er en unik teknologi, som vort firma har udarbejdet for at opnå yderst tynde
PRECISELY THIN LINE

samlinger, som er samtidig 20% stærkere sammenlignet med de hidtidige
løsninger.

