
   

 

Standard udførelse CLASSIC vinduer 
 
TræFront 3-lags glas 
 
 
Dimensioner ved alle elementer       
 

Karm 45 x 115 mm  Lodpost 55 x 108 mm  Vandret post 55 x 95 mm 

Ramme 55 x 70,7 mm 

Sprosser 25 mm påklæbet sprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas 
 
 

Profilering af alle elementer       
 

Med pynteprofil 

Ingen not til vinduesplade eller tilsætning 

Med not til sammensløjfning 

 
 

Glaslister         
 

Alubundglaslister uden fremspring 

Side- og topglasliste i lærketræ monteret med skjulte søm 

Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver) 

 
 

Glas         
 

3 lags energirude 4-14-4-14-4 med varm kant Ug 0,67, Gg 61 (E-ref for standardvindue +8,8) 

Grå afstandsprofil 

 
 

Beslag         
 

Anverfer og stormkrog i blank blåcromateret stål 

90 mm varmgalvaniserede hængsler på sidehængte 

 
 

Maling         
 

4 lags maling med  min.80 my system 2 Øko 

 

 

Type  TH4-1 FK5-1 FK5-SR  
 

Åbning  udad fast udad  

Beslåning  topglide fast sidehængt  

Lukkesystem  Udskyderstang  ingen Anverfer  

Ventilationsstilling  2 positioner Ingen Stormkrog 70°  

 
 

Type  BH7-1 BH7-2 BH7-3 DB8-2 DB8-4 DB8-6  
 

Åbning  udad udad udad udad udad udad 

Beslåning  Sidehængt Sidehængt Sidehængt Sidehængt Sidehængt Sidehængt 

Slagretning  V V-H V-F-H V V-H V-F-H 

Lukkesystem  Anverfer Anverfer Anverfer Anverfer Anverfer Anverfer 

Ventilationsstilling   Stormkrog 70° Stormkrog 70° Stormkrog 70° Stormkrog 70° Stormkrog 70° Stormkrog 70° 

 

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen. 



   

Alternativ udførelse CLASSIC vinduer 
 
TræFront 3-lags glas 

 
Dimensioner ved alle elementer       
 

Karm 45 x 92 mm  45 x 142 mm 45 x 170 mm (påforing)        

Ramme 55 x 70,7 mm  

Sprosser 20 mm påklæbet sprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, 40 mm energi sprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, med 

dobbeltklæbende tape og grå wienersprosse mellem glas. 

55 x 70,7 mm gennemgående sprosse 
 

Profilering af alle elementer       
 

Med not til vinduesplade og tilsætning gennemgående i hjørner i 115 mm karm 

Med not til vinduesplade i 92 mm og 142 mm karm 

Not til udvendig vandnæse 

Specialnoter dog ikke gennemgående i hjørner 

Med hulkehling på vandret post 

Soft profil med 15 gr. Skrå kant på rammer 

Ingen profilering på karm ved fyldning glat med indvendig karm 

 
 

Glas         
 

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas 

 

Beslag         
 

90 mm pulverlakerede hængsler på sidehængte 

Aflåselige greb, børnesikring og hvide greb 

Sikringsbeslag, friktionsbremse, grebsbetjent bremse, ståltremmer, messingbeslag, hjørnebåndshængsler, pudsebeslag osv. 

Redningsåbning og oplukkelig post 

Ventil i sidekarm 
 
 

Maling         
 

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig 

Maling i alle RAL og NCS-S farver 

 
Type  BH7-1 BH7-2 BH7-3 DB8-2 DB8-4 DB8-6  
 

Beslåning  Sidestyret Sidestyret Sidestyret Sidestyret Sidestyret Sidestyret 

  Topstyret Topstyret Topstyret Topstyret Topstyret Topstyret 

Lukkesystem  Paskvilgreb Paskvilgreb Paskvilgreb Paskvilgreb Paskvilgreb Paskvilgreb 

 

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen. 

 

Generelt         
 
Garanti  Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter,  
  som er leveret efter den 1. august 2013. 
Kvalitetssikring  Outrup er med i DVV’s produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte. 
Trækvalitet  Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser. 
Hjørnesamlinger  Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Bundfals er påført med trekantfuge. 
Størrelse/vægt  Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Elementet må ikke være over 9 m 
  Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. 
  En af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm. 
Levering  Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm. 
Vedligeholdelse  Skal vedligeholdes iht OVD’s brugervejledning, såfremt der skal opretholdes garanti. 


