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Opklodsning specielt for døre:
Placer altid opklodsning under begge 
sidekarme og under evt. lodpost i et 
dørparti. Alu-dørtrin skal opklodses tæt 
maks. c/c 200 mm. Et hårdttræsdørtrin 
opklodses maks. c/c 500 mm.
Opklodsningsmaterialet skal være som 
angivet for blivende underlag.
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Fig. 4
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Topstyret vindue:
Vinduets ”hængsler” (glidebeslag) er 
monteret i rammens/karmens øverste
sider, og ved åbning udskydes rammens 
nederste del, mens den øverste rammedel 
samtidig bevæger sig ned.
Betjening sker med et greb (paskvilgreb), 
der er placeret midt på underrammen.
Grebet aktiverer en kantpaskvil.
Ved åbning kan rammen fastholdes i en 
ventilationsstilling, der forneden giver en 
åbning på 1-2 cm.
Ved større åbning styres rammen af frik-
tionsbremser i glidebeslagene.
Friktionen ”bremsekraften” kan ved en 
enkel operation justeres, og det skal i den 
forbindelse sikres, at friktionen er den 
samme i begge sider. 
Det skal bemærkes, at friktionsbremsen 
ikke sikrer rammens stilling under
større vindbelastning.
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Top/vende vindue:
Med top/vendebeslag kan vinduesram-
men udskydes og vendes ca. 170° rundt 
udenfor karmen. Herved kan rudens 
udvendige side også pudses indefra.
Rammens betjening sker med et greb 
(paskvilgreb) midt i underrammen.
Grebet aktiverer en kantpaskvil.
Ved en åbning på 1-2 cm kan rammen 
fastholdes i en ventilationsstilling.
Et top/vende vindue er forsynet med bør-
nesikring, der hindrer, at rammen åbnes 

Sidehængt vindue:
Rammen er monteret i karmen med 
vindueshængsler.
Her er 2 typer opluk:
Vælges anverfer/stormkrog, den klas-
siske beslåning, (dannebrogs- og bonde-
husvinduer) anvendes der anverfere som 
lukkebeslag, mens rammen ved ca. 90° 
åbning kan fastholdes af en stomkrog.
Vælges paskvilgreb betjenes vinduet med 
et enkelt greb (paskvilgreb) i rammens 
lukkeside, og i åben stilling er rammen 
styret af en grebsbetjent bremse.
Det vil sige ramme kan fastholdes åben i 
en vilkårlig position ved, at grebet drejes 
ned i lukket position.
Det skal bemærkes, at grebsbremsen ikke 
sikrer rammens stilling under
større vindbelastning.

mere end ca. 10 cm. Yderligere åbning 
sker ved at udløse børnesikringen. Når 
rammen vendes helt rundt, fungerer bør-
nesikringen som pudsesikring, så rammen 
fastholdes, mens vinduet pudses.
Rammen kan i øvrigt åbnes til en vilkårlig 
vinkel, men det skal bemærkes, at ram-
mens stilling da ikke er sikret ved større 
vindbelastning eller anden påvirkning.
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Dreje/kip vindue:
Det er et indadgående vindue der, som 
navnet siger, har både en side- og bund-
stillet funktion. Den sidehængte funktion 
udnyttes primært i forbindelse
med pudsning af rudens udvendige side,
mens den bundstillede funktion anvendes 
ved den daglige ventilation og
udluftning.
Rammen betjenes med et greb i sideram-
men, og i lukket tilstand vender grebet
nedad. Drejes grebet i vandret stilling op-
nås dreje- funktion og ved at dreje grebet 
til lodret stilling opnås kip-funktion.
Ved fuld ”kipning” i den bundstillede stilling 
vil der for oven være en
åbning af størrelsesorden 10 cm - dog ret 
afhængig af rammehøjden.
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Sidestyret vindue:
Med sidestyret beslag kan rammen åbnes 
ca. 110 ° så rudens udvendige
side kan pudses indefra.
Beslaget (hængslerne) er skjult i falsen og 
har en indbygget justerbar friktion (som 
det topstyrede vindue).
Rammen lukkes med anverfere eller 
betjenes med et paskvilgreb midt på 
siderammen.
Ved en åbning på 1-2 cm kan rammen 
med grebsbetjening fastholdes i en venti-
lationsstilling. Ved andre åbningsvinkler er 
rammen styret af friktionsbremsen, men 
det skal bemærkes, at det ikke sikrer ram-
mens stilling under større vindbelastning.
Åbnes rammen helt op (ca. 108°) glider 
rammen 15-20 cm ind i karmfeltet, 
hvorved der netop bliver plads nok til, at 
pudsning af vinduet udvendigt er muligt.
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Efterfølgende garantibestemmelser
er med virkning fra 1. september
2009 gældende for samtlige 
medlemmer af VinduesIndustrien,
der alle er tilsluttet DVC, Dansk
Vindues Certificering. 

1. Denne garanti er afgivet af
nedenstående medlem af 
VinduesIndustrien - i det føl-
gende kaldet garantigiveren.
Den indskrænker eller ændrer
på intet punkt de rettigheder
De i henhold til aftale og/eller
lovgivning har mod Deres 
leverandør/entreprenør eller
mod garantigiveren.

2. Såfremt De inden for en 
periode på 5 år fra garantigi-
verens leveringstidspunkt, dog
senest 3 måneder efter at
manglerne er opdaget, 
reklamerer over fabrikations-
og/eller materialefejl, giver
garantien Dem de rettigheder
over garantigiveren, som 
fremgår af pkt. 

3. Fabrikationstidspunktet fremgår
af en mærkning på produktet.
Om nødvendigt påhviler det
Dem at dokumentere
leveringstidspunktet.

Såfremt der berettiget reklame-
res over fabrikations- og/eller
materialefejl inden for den i
pkt. 2 nævnte periode, forplig-
ter garantigiveren sig til at leve-
re et nyt produkt uden bereg-
ning. Garantigiveren dækker

dog ikke inden for denne
garanti omkostninger ved
afmontering af det gamle pro-
dukt samt montering af det nye
produkt, ligesom eventuelle
følgearbejder i forbindelse med
udskiftning af produktet heller
ikke dækkes af denne garanti.

Såfremt produktet på reklama-
tionstidspunktet ikke længere
er i produktion, er garantigive-
ren berettiget til i stedet at
levere et andet tilsvarende 
produkt.

Såfremt fabrikations-/materiale-
fejlen kan afhjælpes på forsvar-
lig måde ved en reparation/-
delvis udskiftning, kan garanti-
giveren vælge denne løsning 
i stedet. Reparationen/ den 
delvise udskiftning sker i så fald
uden beregning.

4. Denne garanti omfatter ikke
fabrikations-/materialefejl ved
termoruder. I disse tilfælde 
gælder imidlertid termorude-
fabrikantens garanti, hvortil der
henvises.

5. Denne garanti giver Dem ikke
rettigheder, udover hvad der
fremgår af pkt. 3. 

6. Såfremt De ønsker at reklamere
over fabrikations-/materialefejl,
skal reklamationen ske senest 
3 måneder, efter at fejlen er 
opdaget eller burde være 
opdaget. Reklamationen kan
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opdaget. Reklamationen kan

ske til garantigiveren eller til
den entreprenør/leverandør, der
har leveret produktet. 

7. Denne garanti kan ikke gøres
gældende, såfremt de påbe-
råbte fabrikations-/materialefejl
skyldes fejlagtig montage,
manglende eller utilstrækkelig
vedligeholdelse eller fejlagtig
betjening. Der henvises til
garantigiverens monterings-,
betjenings- og vedlige-
holdelsesvejledning.

For så vidt angår trævinduer/-
døre overfladebehandlet fra
fabrik henledes opmærksom-
heden især på vedligeholdel-
sesvejledningen samt beskri-
velsen "Forventet udfald af
industrielt overfladebehandlede
træelementer" (Bilag 14 i
VinduesIndustriens 
Tekniske Bestemmelser).

Såfremt De undtagelsesvis ikke
har modtaget en vedligeholdel-
ses-/betjeningsvejledning i 
forbindelse med leveringen, 
kan denne rekvireres direkte fra
garantigiveren. 

8. De kan ikke under denne
garanti påberåbe Dem fabrika-
tions-/materialefejl, der skyldes
forhold, der er indtrådt, efter 
at produktet er leveret af
garantigiveren.

Materialefejl, der eksempelvis
kan henføres til fejlagtig opbe-
varing, transport eller montage 
af mellemhandler/entreprenør,
kan ikke gøres gældende over
for garantigiveren med hen-
visning til denne garanti.

9. Denne garanti gælder alene for
produkter, der, når garantien
gøres gældende, befinder sig i
Danmark med undtagelse af
Grønland og Færøerne.

10. Hvis virksomheden er erklæret
konkurs henvises til vedtægter
for VinduesIndustriens Garanti-
ordning.

Ovenstående garantierklæring, der er
anmeldt til Konkurrencerådet, er senest
revideret den 1. september 2009.
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har modtaget en vedligeholdel-
ses-/betjeningsvejledning i 
forbindelse med leveringen, 
kan denne rekvireres direkte fra
garantigiveren. 

8. De kan ikke under denne
garanti påberåbe Dem fabrika-
tions-/materialefejl, der skyldes
forhold, der er indtrådt, efter 
at produktet er leveret af
garantigiveren.

Materialefejl, der eksempelvis
kan henføres til fejlagtig opbe-
varing, transport eller montage 
af mellemhandler/entreprenør,
kan ikke gøres gældende over
for garantigiveren med hen-
visning til denne garanti.

9. Denne garanti gælder alene for
produkter, der, når garantien
gøres gældende, befinder sig i
Danmark med undtagelse af
Grønland og Færøerne.

10. Hvis virksomheden er erklæret
konkurs henvises til vedtægter
for VinduesIndustriens Garanti-
ordning.

Ovenstående garantierklæring, der er
anmeldt til Konkurrencerådet, er senest
revideret den 1. september 2009.
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