
vinduer i tre 
og tre-aluminium



TOPPSVING

TOPPSVING

Toppsving
• Vindu med horisontal rotasjonsakse 180°
• Barnesikring blokade i standard
• Høy kvalitet furu (alternativt eik)
• Bunn droplist i aluminium (kan males i alle RAL farger)
• Håndtak er i standard sølvfarge
• Spilka og Assa beslag
• 2 ulike tykkelser på profiler - 95mm, 109mm med eller uten aluminiumsbekledning
• Overflate av vinduet er malt med akrylmaling RAL/NCS eller maling som lar trestruktur være synlig

Toppsving er et av de mest populære skandinaviske vindussystemene. Vinduer åpnes ved hjelp 
av håndtaket montert nede på rammen og kan vendes rundt takket være SPILKA beslaget med 
180° rotasjon. Barnesikring blokade kommer i standard. 

Vinduer er lagd av høykvalitets furu (om det ønskes eik og meranti er også tilgjengelige).

Ved produksjon av hvite vinduer anvendes det PVC glasslister i standard. Når det gjelder andre 
farger brukes det glasslister i tre. I tillegg blir bunnglasslist dekket med aluminiumdroplist som kan 
males i ulike RAL farger.

Vinduer er utstyrt med krom sølv håndtak (hvit og matt krom farger er også tilgjengelige). For 
å øke sikkerhet kan man bestille håndtak med nøkkel. Overflate av vinduet er malt i akrylmaling 
RAL/NCS eller maling med synlig trestruktur.

Avhengig av profil kan vinduer utstyres med glasspakker mellom 24 mm og 48 mm, med 
Ug-verdi mellom 1,1 og 0,5 W/m2K.

U-verdi på hele vindu avhenger av profil tykkelser og vindu størrelse og det varierer mellom 
1,3 og 0,8 W/m2K.



SIDESVING

Sidesving
• Vindu med vertikal rotasjonsakse 180°
• Sidesving vindu kan utstyres med: vanlig håndtak, stormkrok eller forvrider
• Barnesikring blokade i standard
• Vindu kan bli produsert som 2-fag vindu med fast eller flyttbar midstolpe
• Høy kvalitet furu (vi tilbyr også eik)
• Overflate av vinduet er malt med akrylmaling RAL/NCS eller maling som lar trestruktur være synlig

Sidesving vindu er et vippevindu med vertikal 80° rotasjon, og er utstyrt med SPILKA beslag. Vindu 
kan åpnes og lukkes med hjelp av kroker, forvrider eller vanlig  håndtak. I den første fasen åpnes 
vindu høyst 80mm (på grunn av montert barnesikring). 

Sidesving vindu kan gjøres som 2-fag vindu med fast eller flyttbar midstolpe. Vindu kan vaskes lett, 
bare snu den rundt og vinduskarm blokaden holder det fast. Vindu er laget av høykvalitets furu 
(alternativt eik).

Ved produksjon av hvite vinduer anvendes det PVC glasslister i standard. Når det gjelder andre 
farger brukes det glasslister i tre. I tillegg blir bunnglasslist dekket med aluminiumdroplist som kan 
males i ulike RAL farger.

Vindu er utstyrt med håndtak i krom farge (også tilgjengelig i hvit eller matt krom). For å øke 
sikkerheten, kan man bruke håndtak med nøkkel.

Overflaten er malt i akrylmaling RAL/NCS eller maling med synlig trestruktur.

Glasspakke fra 24 mm til 48 mm, med Uv mellom 1,1 og 0,5W/m2K. Vindu er produsert i 2 type 
profiler 95 mm og 109 mm også med aluminium bekledning.SIDESVING



SIDEHENGSLET

 
Sidehengslet
• Sidehengslet utadslående system
• Sidehengslet kan utstyres med: vanlig håndtak, stormkrok eller forvrider
• Barnesikring blokade i standard
• Vindu kan bli produsert som 2-fag vindu med fast eller flyttbar midstolpe
• Høy kvalitet furu (Eik som alternativ)
• Overflate av vinduet er malt med akrylmaling RAL/NCS eller maling som lar trestruktur være synlig

Sidehengslet vindu er utadslående system bygd på Splika sin beslag. Vindu kan åpnes og lukkes 
med hjelp av kroker, forvrider eller tradisjonell håndtak. I den første fasen åpnes vindu høyst 80 mm 
(på grunn av montert barnesikring). 

Vindu kan bli produsert som 2-fag vindu med fast eller flyttbar midstolpe. Vi bruker høykvalitets 
furu (alternativt eik).

Ved produksjon av hvite vinduer anvendes det PVC glasslister i standard. Når det gjelder andre 
farger brukes det glasslister i tre. I tillegg blir bunnglasslist dekket med aluminiumsdroplist som kan 
males i ulike RAL farger.

Vindu er utstyrt med håndtak i krom farge (også tilgjengelig i hvit eller matt krom). For å øke 
sikkerheten, kan du bruke håndtak med nøkkel.

Overflaten er malt i akrylmaling RAL/NCS eller maling med synlig trestruktur.

Glasspakke fra 24 mm til 48 mm, med Uv mellom 1,1 og 0,5W/m2K. Vindu er produsert i 2 type 
profiler 95 mm og 109 mm også med aluminium bekledning.
 SIDEHENGSLET



Drei-kipp (Tilt&Turn)
• Side-bunnhengslet vindu som åpnes til en side eller vippes
• Drei-kipp vindu åpnes og vippes med ett håndtak
• Blokade mot feilplassering av håndtaket
• Det er mulig å montere barnesikring vipp-før-drei blokade (Tilt-First)
• Høy kvalitet furu (vi tilbyr også eik)
• Overflate av vinduet er malt med akrylmaling RAL/NCS eller maling som lar trestruktur være synlig

Drei-kipp vindu åpnes eller vippes innover og er utstyrt med Roto beslag. Rotasjon av håndtaket 
på 90° bevirker åpning av vinduet, og dreining av 90 grader til plasserer vinduet i en luftestilling.

Vindu er utstyrt med en blokade mot feil plassering av håndtaket i standard, den blokkerer håndtaket 
når vinduet er åpen (for å forhindre løsning av vindusrammen). Vinduet kan være utstyrt med 
vipp-før-drei funksjon som hindrer åpning av vinduet av barna – først vipper vinduet seg og bare 
etter neste vridning av håndtaket vil åpne det helt. 

Vindu er laget av høykvalitets furu (alternativt eik).

Ved produksjon av hvite vinduer anvendes det PVC glasslister i standard. Når det gjelder andre 
farger brukes det glasslister i tre. I tillegg blir bunnglasslist dekket med aluminiumdroplist som kan 
males i ulike RAL farger.

Vinduet er utstyrt med Hoppe Tokyo håndtak i matt krom farge (tilgjengelig også i hvit og titan 
farge). For å øke sikkerheten, kan du bruke håndtak med nøkkel eller med knapp.

Overflaten er malt i akrylmaling RAL/NCS eller maling med synlig trestruktur.

Kan utstyres med 2 eller 3-glasspakning, med U-verdi mellom 1,1 og 0,5W/m2K. 

Drei-kipp kan også være lagd med aluminiumbekledning.

DREI-KIPP (TILT&TURN)

DREI-KIPP (TILT&TURN)



FASTKARM

Fastkarm
• Rikt utvalg av former (Sirkel, trekant, ellipse, trapes .ol.)
• Firkant av høy kvalitet furu (alternativt Eik)
• Glasslister standard i PVC til hvite vinduer
• Vinduer som har ikke standard farge har glasslister i tre
• Overflate av vinduet er malt med akrylmaling RAL/NCS eller maling som lar trestruktur være synlig
• 2 typer av profiler: 95 mm og 109 mm også med aluminium bekledning
 
Faste vinduer kan produseres i ulike og forskjellige former for eksempel: sirkel, ellipse, eller i form 
av trapes. Vindu er laget av høykvalitets furu firkant (alternativt eik).

Ved produksjon av hvite vinduer anvendes det PVC glasslister i standard. Når det gjelder andre 
farger brukes det glasslister i tre. I tillegg blir bunnglasslist dekket med aluminiumdroplist som kan 
males i ulike RAL farger.

Vinduet overflate er dekket med høykvalitets akrylmaling RAL/NCS eller maling med synlig 
trestruktur.

Glasspakke fra 24 mm til 48 mm, med U-verdi mellom 1,1 og 0,5W/m2K. 

Vindu er produsert i 2 type profiler 95 mm og 109 mm også med aluminium beklednig.

FASTKARM



TOPPHENGSLET

Topphengslet
• Vindu åpnes utover
• Oftest brukes topphengslet systemer til kjeller, garasje, bod eller som luftevindu
• Høy kvalitet furu (alternativt eik)
• Glasslister standard i PVC til hvite vinduer
• Vinduer som med ustandard farge har glasslister i tre
• Overflate av vinduet er malt med akrylmaling RAL/NCS eller maling som lar trestruktur være synlig
• 2 typer av profiler: 95mm og 109mm også med aluminium bekledning

Topphengslet vinduer som åpnes utover er vanligvis installert i rom som garasje og kjeller. Vinduer 
er laget av høykvalitets furu.

Ved produksjon av hvite vinduer anvendes det PVC glasslister i standard. Når det gjelder andre 
farger brukes det glasslister i tre. I tillegg blir bunnglasslist dekket med aluminiumdroplist som kan 
males i ulike RAL farger.

Vinduet overflate er dekket med høykvalitets akrylmaling. Alle farger av RAL eller NCS palett 
og farger med synlig trestruktur er tilgjengelige.

Avhengig av profil kan vinduer utstyres med glasspakker mellom 24mm og 48mm, med Ug-verdi 
mellom 1,1 og 0,5 W/m2K. U-verdi på hele vindu avhenger av profil tjukkelse og vindu størrelse 
og det varierer mellom 1,3 og 0,8 W/m2K.

Vinduer produseres i 2 ulike profiler: 95mm og 109mm, og alternativt med aluminium bekledning.

TOPPHENGSLET
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