TRÆVINDUER
FOKUS PÅ DETALJERNE

FYRRETRÆ

100% Made in Holstebro

FYRRETRÆ
Kastrups fyrretræsvinduer er et klassisk trævindue i et dansk design af kvalitetsmaterialer og med en eksklusiv finish.

NATUR

MILJØ

VENDEFALS

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

Stilarten Miljø med en klassisk afrundet
profilering indvendigt. Kan også vælges
på 2-lags glas og 3-lags glas.

Indadgående Vendefals-vinduer i samme
stilart som Natur. Indadgående og udadgående
vinduer kan kombineres i samme element med
samme karmhøjde.
Kan også vælges i stilarten Miljø.

FYRRETRÆ

Ingen luft mellem glaslisterne

Holdbare materialer i høj kvalitet

Flot finish ved vores aluminiumsglaslister, som er
lakeret i samme RAL-farve som elementerne.
Vi har valgt at benytte glaslister i aluminium i vores
vinduer for at sikre os mod råd og svamp.

For at kunne leve op til vores høje kvalitetskrav
benytter vi kun miljøgodkendt og nordskandinavisk
kernetræ, hovedsageligt uden brune skjolder fra
knaster og harpiksudtræk.

Tætninger sikrer et harmonisk design

Grebstyret bremse er standard

Den udvendige slagregntætning holder ikke kun
vand ude, men skjuler også det udvendige syn på
slutblikket. Indvendige og udvendige glastætninger
tilpasser farven afhængigt af lyse eller mørke farver
indvendigt og udvendigt.

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

Vinduer med svanehalsprofilering

Mulighed for ”Ringkøbing”-glasliste

Dannebrogsvinduer i vores klassiske Miljø-serie
er med en original svanehals profileret løsholt
som standard.

Til bevaringsværdige ejendomme kan man,
i stedet for aluminiumsglaslister, vælge vores
særlige profilerede Ringkøbing-glasliste i fyrretræ.

Dimensioner
Standard karmdybde
Mulige karmdybde

116mm
95, 140, 160, 180mm

Energiperformance

Åbningstyper

Med ECLAZ 3-lags glas

Fast

ü

90mm

Uw

Karmhøjde

44mm

Eref

Post

58mm

Overholder BR20-krav

Tætninger
Sprosser
Glasdelende sprosse

2
24mm, 44mm
58mm, 105mm

A

Topstyret

ü

0,95 W/m2K

Sidestyret

ü

+2,8 kwh/m2 pr. år

Sidehængt

ü

Topvende

ü

Drejekip

ü

Terrassedør

ü

1,29 W/m2K

Dobbelt terrassedør

ü

-13,4 kwh/m2 pr. år

Drejekip terrassedør

ü

Glashjørner

ü

Energiklasse

Karm-/rammehøjde

ü

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

B

ü

HÅRDTTRÆ

100% Made in Holstebro

HÅRDTTRÆ
Miljøcertificeret hårdttræsvinduer fra Kastrup i mahogni eller eg overholder det høje BR20-energikrav uden at gå på
kompromis med design, kvalitet eller funktionalitet.

NATUR

MILJØ

VENDEFALS

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

Stilarten Miljø med en klassisk afrundet
profilering indvendigt kan også vælges
på 2-lags glas og 3-lags glas.

Indadgående Vendefals-vinduer i samme
stilart som Natur. Indadgående og udadgående
vinduer kan kombineres i samme element med
samme karmhøjde.
Kan også vælges i stilarten Miljø.

HÅRDTTRÆ

Forskellige hårdttræ-sorter

Mahogni

Der kan vælges i mellem mange slags hårdttræ
såsom mahogni, eg og Kebony. Kastrup bruger
udelukkende certificeret træ, der er fældet efter
miljøgodkendte produktionsmetoder.

Kastrup arbejder med sorten Sapele på grund af
træets store naturlige olieindhold, der resulterer i
en betydelig længere holdbarhed. Sapele kommer
fra en miljøvenlig og bæredygtig skovdrift.

Eg

Grebstyret bremse er standard

Hos Kastrup arbejder vi udelukkende med
europæisk eg fra en udvalgt kvalitetsleverandør.
Egetræsvinduer er eksklusive vinduer med en høj
finish. Egetræ er meget modstandsdygtigt, tungt
og formstabilt.

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

Nyt træ

Patineret træ

Kebony

Mulighed for aluminiums-glaslister

Kebony er et miljøvenligt alternativ til tropisk
hårdttræ. Dyrkning, fældning og forarbejdning
af Kebony er i stor grad biobaseret. Kebony er
nåletræ, der med tiden vil opnå en sølvfarvet
patina efter eksponering af vejr og vind.

I stedet for træglaslister kan der også vælges
bundglaslister i aluminium, som er modstands
dygtigt over for vand og råd. Aluminiumsfarven
RAL 8016 ligner til forveksling mahogni på træet.

Dimensioner
Standard karmdybde
Mulige karmdybde

116mm
95, 140, 160, 180mm

Energiperformance

Åbningstyper

Med ECLAZ 3-lags glas

Fast

ü

90mm

Uw

Karmhøjde

44mm

Eref

Post

58mm

Overholder BR20-krav

Tætninger
Sprosser
Glasdelende sprosse

2
24mm, 44mm
58mm, 105mm

A

Topstyret

ü

0,98 W/m2K

Sidestyret

ü

+0,1 kwh/m2 pr. år

Sidehængt

ü

Topvende

ü

Drejekip

ü

Terrassedør

ü

1,33 W/m2K

Dobbelt terrassedør

ü

-17,0 kwh/m2 pr. år

Drejekip terrassedør

ü

Glashjørner

ü

Energiklasse

Karm-/ramme

ü

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

B

ü

TILBEHØR

44mm fyrretræsbundtrin med Aluafdækning er standard til udadgående
fyrretræsterrassedøre og er ikke en
mulighed på indadgående terrassedøre.

25mm aluminiumsbundtrin er standard
til indadgående fyrretræsterrassedøre
og er også en mulighed på udadgående
fyrretræsterrassedøre.
25mm aluminiumsbundtrin er standard
til udadgående og indadgående hårdt
træsterrassedøre.

Tilvalg
Klikventil til karmen

ü

Notfræsning

ü

Børnesikring

ü

Pladebuk
Ventilationsstilling

ü
Standard

Mulighed for 2-farvet vindue

ü

Farvet hårdttræ

ü

Låsbart greb

ü

Stormkrog og anverfere

ü

Skålgreb til terrassedør

ü

44mm hårdttræsbundtrin i mahogni
eller eg er et tilvalg til udadgående
terrassedøre. Et skråt 43mm bundtrin
i mahogni eller eg er også muligt til alle
terrassedørstyper.

FARVER

TRÆFARVER
Du kan, uafhængigt af hinanden,
vælge forskellige farver på
udvendig og indvendig side.
Kastrup tilbyder de allermest
efterspurgte træfarver i
Danmark.
RAL 9010 | Hvid

RAL 9001 | Cremehvid

RAL 7035 | Lysegrå

RAL 7042 | Trafik Grå A

RAL 7016 | Antrazitgrå

RAL 7022 | Umbragrå

RAL 9005 | Sort

Grøn umbra

Svenskrød

RAL 8016 | Mahognibrun

NCS S 7010 - G30Y | MFA 7536

NCS S 4545 - Y80R | MFA 5766

Klarlak

Mahogni

Eg

Kebony

HÅRDTTRÆ
Vores hårdttræ kommer fra miljø
venlig og bæredygtig skovdrift.
Træet får en grundbehandling
med klar olie mod skimmelsvamp,
før produktet forlader fabrikken.
Vi anbefaler at behandle træet
1-2 gange yderligere, straks efter
montering.

Træfacadedøre

Træpladedøre

Træskydedøre

Vil du kombinere dine trævinduer med
en træfacadedør, er dette også muligt.
Indvendig og udvendig karmside er af træ.
Fyldninger er lavet i MDF. Det er også muligt
at have glas i stedet for en fyldning.

Kastrups pladedøre fås i samme stilart som
vores trævinduer. Døren er bygget op med
en trækarm og en MDF-plade.

Den moderne Natur træskydedør kan
kombineres med de klassiske Natur trævinduer
i enten fyrretræ, mahogni eller eg.

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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