PLASTVINDUER
VEDLIGEHOLDELSESFRIT
I DANSK DESIGN

NATUR

100% Made in Holstebro
3 ugers leveringstid

NATUR
Den udadgående Natur-serie i plast fra Kastrup har et lignende design og samme udtryk som klassiske trævinduer,
men med fordelene fra det lette fiberforstærkede komposit.

NATUR

MILJØ

DØRE

Standardstilarten Natur med softline
kehling på indvendig glasliste på 2-lags
glas og 3-lags glas.

Stilarten Miljø med en klassisk afrundet
profileret indvendig glasliste og poster
på 2-lags glas. På standard 40mm
3-lags glas er Miljø ikke en mulighed,
men du kan vælge 36mm 3-lags glas i
Miljø.

Det er muligt at få en indadgående eller
udadgående terrasse- eller facadedør i
stilarten Natur eller Miljø. I stedet for glas
i rammen kan du også vælge en fyldning.
Afhængig af åbningsretningen findes der
en 42mm profilbundtrin, 25mm aluminiumsbundtrin eller 15mm lavt bundtrin.

NATUR

Vedligeholdelsesfrit materiale

Minimeret risiko for indbrud

Den UV-bestandige overflade rådner ikke og
kræver kun minimal vedligeholdelse i form af
normal rengøring med vand og sæbe. Der er ingen
udgifter til maling, og overfladen påvirkes ikke af
surt og saltet vejr i kystnære områder.

De indvendige glaslister er tyverihæmmende,
da de ikke kan fjernes udefra. Derudover får
du et paskvilsystem med flere lukkepunkter
og sikkerhedslåsekasse med tilbageløbssikring
som standard.

Topisoleringsevne med komposit

Genanvending af plast

Det lette fiberforstærkede komposit er stærkt
nok i sig selv, og derfor er det ikke nødvendigt
at benytte dårligt isoleret stålarmering.
Profilerne er opbygget af flere luftfyldte kamre,
som ikke leder kulde, og som sikrer en fortrinlig
isoleringsevne.

Plastvinduer er et bæredygtigt produkt, hvor
afskæringer fra fabrikkerne og brugte vinduesprofiler
bliver brugt til coekstrudering – altså hvor nye
vinduesprofiler bruger genanvendt plast til det
interne profiler og nyt plast til synlige profiler.

Grebstyret bremse er standard

Farvemuligheder med dekorfolier

Sidehængte vinduer og terrassedøre er inkl.
grebstyret bremse, som sikrer rammens position
under normale vindbelastninger. Topstyret,
sidestyret og topvende er inkl. friktionsbremse.

Standardfarver udvendigt fås i dekorfolie. Det er
en ekstremt vejrbestandig og vedligeholdelses
venlig farveoverflade, som ligner malet træværk
eller aluminium. Overfladen kan også lakeres i
specielle farver.

Dimensioner
Standard karmdybde

120mm

Energiperformance

Åbningstyper

Med standard 3-lags glas

Fast

ü

Karm-/rammehøjde

86mm

Energiklasse

Karmhøjde

42mm

Uw

Post

60mm

Eref

Tætninger
Sprosser
Glasdelende sprosse

2, 3 (muligt)
23mm, 42mm
60mm

A

Topstyret

ü

0,83 W/m2K

Sidestyret

ü

+7,5 kwh/m2 pr. år

Sidehængt

ü

Topvende

ü

Terrassedør

ü

Dobbelt terrassedør

ü

Facadedøre

ü

Dobbelt facadedøre

ü

ü

Overholder BR20-krav
Med standard 2-lags glas
Energiklasse
Uw
Eref
Overholder BR18-krav

B
1,23 W/m2K
-15,4 kwh/m2 pr. år
ü

STANDARD+

100% Made in Holstebro
3 ugers leveringstid

STANDARD+
Kastrups Standard+ serie i plast er et funktionelt vedligeholdelsesfrit indadgående vinduessystem
i uPVC med 70mm eller 120mm karm.

STANDARD+ 70

STANDARD+ 120

DØRE

Du kan få Standard+ serien
med 70mm karmdybde.

Du kan også vælge 120mm
karmdybde med skråfals i karmen,
hvor du får en bedre afvanding og
rengøringsvenlighed.

Der kan også vælges en indadgående eller
udadgående terrasse- eller facadedør i
70mm eller 120mm karmdybde. I stedet
for glas i rammen kan du også vælge en
fyldning. Afhængigt af åbningsretningen
tilbydes enten 60mm profilbundtrin
eller 25mm aluminiumsbundtrin.

STANDARD+

Vedligeholdelsesfrit materiale

Minimeret risiko for indbrud

Den UV-bestandige overflade rådner ikke og
kræver kun minimal vedligeholdelse i form af
normal rengøring med vand og sæbe. Der er
ingen udgifter til maling, og overfladen påvirkes
ikke af surt og saltet vejr i kystnære områder.

De indvendige glaslister er tyverihæmmende,
da de ikke kan fjernes udefra. Derudover får
du et paskvilsystem med flere lukkepunkter og
beskyttede hængsler bag tætningen som standard.

Stabilitet med armering

Genanvending af plast

Standard+ serien er lavet i uPVC, som er en
videreudvikling af PVC. Profilerne er dog ikke
så stærke som komposit. Med stål i karmen,
afhængigt af rammens længde, sikrer vi stor
karmstabilitet.

Plastvinduer er et bæredygtigt produkt, hvor
afskæringer fra fabrikkerne og brugte vinduesprofiler
bliver brugt til coekstrudering – altså hvor nye
vinduesprofiler bruger genanvendt plast til det
interne profiler og nyt plast til synlige profiler.

Fordelene ved kipdrej vinduet

Farvemuligheder med dekorfolier

Kipdrej vinduet har en kombination af en indadgående side og bundhængt ramme, som både kan
drejes og kippes, hvilket giver en ventilationsåbning
på ca. 10cm i top. Vinduerne er nemme at rengøre
indefra.

Standardfarver udvendigt fås i dekorfolie.
Det er en ekstremt vejrbestandig- og vedlige
holdelsesvenlig farveoverflade, som ligner malet
træværk eller aluminium. Overfladen kan også
lakeres i specielle farver.

Dimensioner
Standard karmdybde
Karm-/rammehøjde

Energiperformance
70 eller 120mm
104mm

Uw

Karmhøjde

60mm

Eref

Post

86mm

Overholder BR20-krav

2

Med ECLAZ 2-lags glas

Tætninger
Sprosser
Glasdelende sprosse

23mm, 42mm
68mm

Åbningstyper

Med ECLAZ 3-lags glas

Uw
Eref
Overholder BR18-krav

0,92 W/m K
2

+2,4 kwh/m2 pr. år
ü
1,26 W/m K
2

-14,3 kwh/m2 pr. år
ü

Fast

ü

Kipdrej

ü

Sidehængt indadgående

ü

Bundhængt

ü

Terrassedør

ü

Kipdrej terrassedør

ü

Dobbelt terrassedør

ü

Facadedøre

ü

Skyde-/kipdøre

ü

GENEO

100% Made in Holstebro

GENEO
Det indadgående vinduessystem Geneo er med sine lette fiberforstærkede profiler og højisolerende ydeevne
et konkurrencedygtigt alternativ til den tyske vinduesprofil i Danmark.

Energiperformance
Med ECLAZ 3-lags glas
Uw
Eref
Overholder BR20-krav

0,76 W/m2K
+6,8 kwh/m2 pr. år
ü

Dimensioner

GENEO

DØRE

Det lette fiberforstærkede komposit er
stærkt nok i sig selv, hvorfor det ikke er
nødvendigt at benytte dårligt isoleret
stålarmering. Geneo er det vinduessystem
med de bedste energiværdier i vores plastprogram.

Der kan også vælges indadgående og
udadgående terrassedøre med
72mm profilbundtrin med Aluafdækning i Geneo-serien.

Standard karmdybde

86mm

Karm-/rammehøjde

115mm

Karmhøjde

72mm

Post

98mm

Tætninger
Glasdelende sprosse

3
64mm

Åbningstyper
Fast

ü

Kipdrej

ü

Terrassedør

ü

Kipdrej terrassedør

ü

Dobbelt terrassedør

ü

Skyde-/kipdøre

ü

FARVER

GRANITLOOK TIL PLAST

DEKORFOLIER TIL PLAST

Kastrup tilbyder til plast vinduer på
udvendig side også en folie i sort granitlook,
som ligner en Sablé farve. Udvendig er det
ikke muligt at se forskellen mellem et plast
og træ/alu vindue og derudover er folien
meget vejbestandig og vedligeholdelsefri.

Plast standard farver udvendigt fås
i dekorfolie. Det giver en ekstrem
vejrbestandig og vedligeholdelsesfri
overflade, som har strukturen af en malet
træoverflade. Ønskes specielle farver kan
vi også tilbyde at lakere plastelementerne
i alle adskillige RAL farver.
Midnight black

Lysegrå | 7666

Grå | 9922

Antracitgrå | 4443

Brun/Sort | 9631

Mahogni | 9632

Rød | 9754

Mørkerød | 9792

Mosgrøn | 4925

Mørkegrøn | 9773

Alumueblå | 4683

Marineblå | 7359

Stålblå | 4681

kastrupvinduet.dk
Vi er én af Danmarks hurtigst voksende vindues- og dørproducenter.

Kastrup A/S Holstebro

Kastrup A/S Skive

Vinduesudstilling Østjylland

Mosebyvej 40 · 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1500
plast@kastrupvinduet.dk

Fabriksvej 5 · 7800 Skive
Tlf. 7026 6702
traealu@kastrupvinduet.dk

Tilst Skolevej 27 · 8381 Tilst
Tlf. 3021 2930
traealu@kastrupvinduet.dk
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