VELFAC RIBO
traditionelt | funktionelt

ENKELT OG TRADITIONELT VINDUE
MED FOKUS PÅ SIKKERHED
VELFAC Ribo er et tidløst og traditionelt karm/ramme
vindue, der egner sig godt til det klassiske parcelhus.
Vinduet har en smuk finish, en god isoleringsevne og et
væld af muligheder inden for åbnefunktioner, farver og glas.
Når du vælger VELFAC Ribo vinduer og døre er du med til
at skabe et flot udtryk på huset, præcis som du vil have det.
VELFAC Ribo alu er konstrueret med træ indvendigt og aluminium udvendigt. Serien fås med en 3-lagskonstruktion
med energimærke A eller en 2-lags konstruktion med energimærke B.

Spar tid og energi
Mulighederne er mange med VELFAC Ribo, og der er masser
af fordele. Du får en energioptimeret løsning der passer til
dit hus og dine behov. Det betyder, at du kan holde varmeforbruget på et lavt niveau og udnytte solens gode egenskaber samtidig med, at du ikke behøver bekymre dig om
at bruge en masse tid på vedligeholdelse. Med en løsning i
træ/alu skal du nemlig ikke bruge tid og kræfter på at male
vinduerne.

Få en sikkerhedspakke med i købet
VELFAC Ribo indeholder som standard en sikkerhedspakke,
hvor alle elementer blandt andet er udstyret med et paskvilsystem med tre lukkepunkter, sikkerhedsslutblik, forstærkede
hængsler, skråtstillede skruer og sikkerhedslimet rude. Disse
elementer er med til at højne sikkerheden og holde ubudne
gæster ude.

Lukkesystem i hærdet stål øger sikkerheden

Bredt udvalg af elementer

Forstærkede hængsler i en robust konstruktion
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VELFAC Ribo alu

DETALJERNE GØR FORSKELLEN
Det er ikke kun farve og form, der har betydning for, om du får det største udbytte af dine nye vinduer.
Du har masser af muligheder for at vælge glas og tilbehør, der passer til netop dit hus og dine behov, og
du kan altid spørge os, hvis du er i tvivl. Så hjælper vi dig.

GLASTYPER
Energibesparelse
Antal lag i vinduet har betydning for varmeforbrug og indeklima. Valget af 2- eller 3-lags ruder
afhænger bl.a. af boligens alder og ønsket til energibesparelse
VELFAC Sound
Udefrakommende støj kan være meget generende. Bor du i et område med meget trafik, kan vinduer,
der reducerer støj, forbedre indemiljøet væsentligt, og du vil opleve en behagelig ro indenfor.
VELFAC Sun
Solafskærmende ruder er en effektiv måde til at holde indendørstemperaturen nede i rum med
syd- og vestvendte vinduespartier. De hjælper til at holde generende sollys ude og undgå overophedning, men lukker samtidig masser af naturligt lys ind i rummet.
VELFAC Safety
For ekstra tryghed, kan du vælge sikkerhedsglas, som ikke splintrer, hvis uheldet skulle være ude
og en rude bliver smadret. Det minimerer risikoen for personskade og bruges i fx. terrassedøre,
skydedøre, facadedøre og lavtsiddende vinduer.

VELFAC Décor
Décor-ruder hindrer det frie ind- og udsyn i fx. badeværelsesvinduer
og facadedøre. Du kan vælge mellem 5 forskellige varianter.

Satin

Pacific

Cotswold

Carré

Mat lam

EKSTRA TILBEHØR
Husk, at du kan tilpasse dine døre og vinduer til dine og familiens behov.
Et sikringsbeslag kan give ekstra tryghed i hverdagen. Vi rådgiver gerne,
så du får den helt rette løsning.

Paskvilgreb
m/børnesikring

Paskvilgreb
m/lås

Åbningsbegrænser

PN-sikring

Åbningsbegrænseren stopper åbningen af vinduet ved ca. 5 cm og
den skal frigøres korrekt, før vinduet kan åbnes helt.
Et greb med børnesikring har en knap monteret, som skal holdes
inde, før vinduet kan åbnes.
En PN-sikring gør livet sværere for indbrudstyve.
Stormkrogen fastholder terrassedøren under udluftning.
Grebene kan leveres med lås som ekstra sikkerhed.

Se hele udvalget af tilbehør på VELFAC.dk
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