
Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Everluxx Plus® – energirigtige vinduer 
med suveræn isoleringsevne
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Everluxx Plus® 
kort og godt

Lang levetid 

Mindre vedligeholdelse – skal aldrig males

Vinduer i miljøvenlig plast – uPVC

Suveræn isoleringsevne – både varme og lyd

Super lavenergiglas med varm kant er stand ard. 
Mulighed for 3-lags glas med U-værdi helt ned 
til 0,6

Hvid RAL 9016 som standardfarve. Mod min-
dre tillæg valgfri RAL farve udvendig

10 års garanti

Everluxx Plus® kan leveres med skrå og buede overkarme. 
De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres på 
mål. Se billed erne her på siden for inspiration til en 
utraditionel løsning.
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Everluxx Plus® vinduerne er udviklet, så de passer til den 

danske bygningskultur, både til renoveringer og ny byggeri. 

Karmdybde fås i 70 mm eller 120 mm og sprosser i et væld 

af udgaver. Vinduerne leveres som standard i hvid RAL 

9016, men kan, mod et mindre tillæg, også leveres i alle 

standard RAL farver udvendig.

Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre skal ikke males. 

Elementerne vaskes efter behov med autoshampoo inde-

holdende voks og skylles med vand. 

Hængsler og andre bevægelige dele smøres i syrefri olie en 

gang om året.

Et holdbart materiale uden vedligeholdelse
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være smalle og elegante, så de lader så meget lys 

som muligt passere ind i rummet. 

Desuden er Everluxx Plus® den nye gene ration af 

plastvinduer med en helt suveræn isoleringsevne. 

Den unikke opbygning af karme og rammer har hele 

5 kamre med stillestående luft. Det sikrer en høj 

isolering med en U-værdi på karm og ramme på 

maksimalt 1,3. 

Det betyder, at Everluxx Plus® fuldt ud lever op til 

kravene i bygningsreglementet.

Everluxx Plus® – miljøvenlig, 
elegant og vedligeholdelsesfri

Mennesket påvirkes i høj grad af lyset. Meget 

dagslys i boligen giver et større velbefindende og 

har betydning for vores helbred. Rigeligt dagslys 

gør os ganske enkelt i bedre humør – og så er 

det desuden en genvej til at spare på elforbruget.

I nybyggerier tages der i dag højde for lysets 

påvirkning af rummet. I renovering af ældre 

ejendomme ændres små vinduer ofte til store 

vinduespartier eller karnapper.

Hvidbjerg Vinduet har udviklet Everluxx Plus® 

blandt andet med den tilgang, at profilerne skal 
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Everluxx Plus® er svær at komme uden om. Der findes simpelthen en løsning, 
der passer til enhver bygning. Det komplette produktprogram omfatter  
både dreje/kip vinduer og døre, terrassedøre, facadedøre, skyde døre og 
karnap løsninger. Du kan naturligvis vælge mellem mange forskellige sprosser, 
ligesom alle åbningsarter kan leveres med ventil. 
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Da vi skulle i gang med facaderenovering af vores 

ejendom på Karrebækvej i Næstved var det vigtigt for 

os at vælge de rigtige vinduer. Vinduerne skulle leve 

op til de seneste krav om isolering og være lette at 

vedlige holde. Endvidere var det af stor betydning, at 

både vinduer og døre skulle have stor styrke og en lang 

levetid, udtaler Ole Pedersen fra boligforeningen.

Vi har igennem adskillige år haft et godt samarbejde 

med Hvidbjerg Vinduet og kender Hvidbjerg Vinduet 

som en troværdig samarbejdspartner, og det var der-

for naturligt for os at kontakte dem for sammen med 

dem at finde en optimal vinduesløsning til reno-

veringsopgaven på Karrebækvej, tilføjer Ole Pedersen.

Valget faldt på Hvidbjerg Vinduets Everluxx Plus®, som 

har en suveræn isoleringsevne og er fremstillet af 100% 

vedligeholdelsesfrie plastprofiler. Dreje/kip vinduerne 

har ydermere den fordel, at den udvendige side med 

lethed kan rengøres indefra.

Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre til 
Boligforeningen af 5. maj 1947 i Næstved
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profil

Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre til 
Boligforeningen af 5. maj 1947 i Næstved

Everluxx Plus® 
120 mm karmdybde

Leveres i 70 mm eller 120 mm karm-
dybde efter eget valg. Mulighed for 
not til lysning

Karm/ramme konstruktion med 
U-værdi max 1,3

Smalle grå tætninger og glasbånd 
– kan også leveres i sort

Super lavenergiglas med varm kant er 
standard. Endnu bedre varmeøkonomi 
og behageligt indeklima

Indvendig skrå glasliste giver større 
sikkerhed og maksimalt lysindfald

Plastprofilets design sikrer en varm 
indbygning af termoruden, der mod-
virker kondensdannelse

Leveres med vinduesramme r på 52 
eller 60 mm. 60 mm ramme kan 
leveres med ventil

Hvor størrelse eller funktion kræver 
det, er plastprofilerne stålforstærket

5 kamre med stillestående luft i både 
karm og ramme sikrer høj isolerings-
evneEverluxx Plus® 

70 mm karmdybde
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Super lavenergiglas med varm kant er 
standard i alle Everluxx Plus® elementer 
– det kan ikke alene mærkes på varme-
regningen, men giver også et behageligt 
indeklima. Vinduerne isolerer desuden 
særdeles godt mod støj. 

Et indeklima helt i top
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Everluxx Plus® fremstilles på egen fabrik i Danmark. Det 

betyder, at vi kan følge produkterne hele vejen og der-

med sikre, at de lever op til vores høje kvalitetskrav.

 

Everluxx Plus® er fremstillet af een af de stærkeste og 

mest holdbare plasttyper, der findes på markedet - uPVC. 

Det er også en plasttype, der er genanvendelig og derfor 

skånsom overfor miljøet.

 

Everluxx Plus® er 100% vedligeholdelsesfrit. Det falmer 

ikke og nedbrydes ikke af det danske vejr, ikke engang af 

vestkystens saltholdige stormvejr - og er netop derfor det 

perfekte valg til et nybyggeri ved yderste klitrække - som 

vist her på siden.

Everluxx Plus®

Dansk kvalitet - dansk håndværk 
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Everluxx Plus® facadedøre
- døre til ethvert byggeri

Facadedøren er ikke bare en indgang til huset, det er 

også en vigtig del af byggeriets særpræg. Everluxx Plus® 

programmet tilbyder et stort udvalg af facadedøre. 

Dørene kan opbygges med sprosser, glas og fyldninger helt 

efter eget ønske. Facadedørene leveres med flerpunkts-

lukke og lav aluminium bundkarm. 

Facadedøre leveres som standard 
med greb, langskilte og seks stifts- 
cylindre med boresikring. Cylindre 
kan leveres enslukkende.
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P83.1000 P83.1100 P83.1300 P83.1400 P83.1600P83.1500 P83.2000 P83.2100 P83.2300

P83.2500 P83.2600 P83.3000 P83.3100 P83.3700 P83.3400 P83.5000 P83.5100

P83.5200 P83.6000 P83.6100 P83.6200 P83.6300 P83.6400 P83.6500 P83.6600

Facadedøre i Everluxx Plus® er også et bredt udvalg af fyldningsdøre. 
Fyldningerne er med struktur på udvendig side og glatte på indvendig side. 
Fyldningerne er i lakeret og formstabilt HDF.

P83.2400



Typenr. A11.xxxx/A19.xxxx = uden kehlede poste
Typenr. A31.xxxx/A39.xxxx = med kehlede poste

SidepartierFaste karme

Everluxx Plus® typeoversigt
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Everluxx Plus® er et komplet produktprogram, der omfatter 

dreje/kip vinduer og døre, terrassedøre, facade døre, skyde-

døre og karnapløsninger. Alle åbningsarter kan leveres med 

ventil.

Alle eksempler i typeoversigten er vejledende. Opbygning 

og rammebredde kan varieres, så det passer til det enkelte 

projekt. Alle elementer kan leveres med sprosser efter ønske.



Varianter
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Dreje/kip vinduer



Skyde-kip døre
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Udadgående terrassedøre

Facadedøre 
med overparti

Indadgående døre
dreje/kip

Facadedøre 
med sideparti
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Fyldningsdøre

Facadedøre Halvdøre



I mere end 30 år har vi sat kvalitet, 
design og miljø øverst på dagsordenen
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Hvidbjerg Vinduet a/s · Østergade 24 · 7790 Thyholm

Tlf.         9691 2222 · Fax 9691 2233 · hvidbjergvinduet.dk

Hvidbjerg Vinduet har fremstillet vinduer og døre siden 1975. I mere end 35 

år har kvalitet, design og miljø haft højeste prioritet. Derfor har vi udviklet 

Everluxx Classic®e og Everluxx Plus® i holdbar og miljøvenlig plast. Sammen 

med Alux® i træ/aluminium, tilbyder vi dermed et udvalg af vedligeholdelses-

frie løs ninger, der passer til alle byggerier. 

Hvidbjerg Vinduet er en ordreproducerende virksomhed med et moderne og flek-

sibelt produktionsapparat.  Det gør os i stand til at levere kundetilpassede løsnin-

ger til ethvert byggeri.

  

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information og vejledning om vores 

produkter, er du velkommen til at kontakte din lokale tømmerhandel eller 

håndværker.   

Alle Hvidbjerg Vinduets produkter er fremstillet på egne fabrikker i Danmark, kva-

litetscertificeret i henhold til DVC (Dansk Vinduescertificering), DVV og CE mærket. 

Der ydes desuden 10 års garanti i henhold til Hvidbjerg Vinduets garantierklæring 

af 1. januar 2013 og bestemmelserne fra DVC og Vindues industrien.  

 

På hvidbjergvinduet.dk finder du yderligere oplysninger om firma, forhandlere, 

udstillinger og produkter. Nærmeste forhandler oplyses på telefon 9691 2222 

eller mail: info@hvidbjergvinduet.dk.

Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre


