
Vinduet til fremtiden med idealcoreTM

Gennem årtier har vi udviklet og testet forskellige karmkon-
struktioner i vores stadige stræben efter at løse ethvert vindues 
fire basale udfordringer: Levetid, varmetab, rengøring, udskift-
ning.

Vores produktudviklere har udviklet løsningen ved at skabe en 
banebrydende karmkonstruktion med en uforgængelig og høj-
isolerende kerne af termisk PUR indbygget i konstruktionen.

Vi kalder kernen idealcoreTM - for det er præcis, hvad den er. 
En ideel kerne, der modsat nogen anden konstruktion på 
markedet løser alle fire udfordringer på én og samme tid. 

Dansk byggestil og arkitektur

Vinduet har en indvendig træ-del og et udvendigt aluprofil.

Træ er stadig et yderst attraktivt materiale, som bevarer vindu-
ets varme og tilfører det et smukt og originalt udseende. 

Det udvendige aluprofil gengiver trævinduets harmoniske lini-
er og opbygning. Aluminium er vejrbestandigt og kræver mini-
mal vedligeholdelse.

Frame IC er ligesom vores øvrige produkter naturligvis udviklet, 
testet og produceret i stiv kuling fra vest på vores fabrik i Hu-
rup, Thy.

Frame
IC 

med glasliste-
markering og 
energiruder

Det originale træ/alu vindue
Klassisk - med det originale udtryk fra trævinduet i optimal energiperformance
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Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy
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Frame IC er en videreudvikling af Danmarks første originale karm/
ramme træ-alu vindue, CombiFrame, der blev udviklet som et vedli-
geholdelsesfrit og holdbart alternativ til det originale træ-vindue med 
glaslister. Det udvendige alu-profil i Frame IC har gennem alle årene 
gengivet trævinduets harmoniske linjer og opbygning med en glas-
listemarkering i aluprofilet, og vinduet anvendes i dag til alle typer 
byggeri inden for både nybyggeri og renoveringer.
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DET HURTIGE OVERBLIK
• Velkendte indvendige og udvendige designs

• Træ indvendigt og alu-profil udvendigt

• En kerne af energimaterialet idealcoreTM

• Banebrydende energiperformance i traditio-
nel karm/ramme-konstruktion

• Falsen - den våde zone - i højisolerende, 
uforgængeligt materiale

• Skrå, glat fals er brugervenlig i forhold til 
montage og almindelig vedligeholdelse

• Ingen kamre og drænhuller i falsen

• Dobbelt tætningsplan for øget isolering

• Vælg mellem 2-lags og 3-lags lavenergiruder 

• Med eller uden profilkehl til den ønskede 
indvendige stil

• FSC® certificeret kernetræ - fingerskarret og 
kvalitetsoptimeret

• Opfylder BR18 og med 3-lags ruder også de 
forventede krav til BR20

• Vælg mellem 122, 149, 175 og 210 mm 
karmdybde

• 10 års standard garanti

År 1960 - i dag med glaslister og termoruder

Frame IC
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