
ZELALUX®
DANMARKS VARMESTE VINDUE

– fremtidens energibesparende vindue 

Max lysindfald

uden at gå på 

kompromis med 

isoleringsevnen 



Det store lysindfald er en åbenlys fordel for 
trivsel og velvære. ZelaLUX® er udviklet i de bedst 
isolerende materialer, samtidig med at der er sat 
fokus på design og lysindfald. Vindues-systemet 
tilbydes i alle udadgående åbningsarter og som 
terrassedør. 

VINDUESDESIGNET
TIL NUTIDEN OG FREMTID

ZelaLUX® kan leveres som plus-energi vindue, vinduet der giver mere 
varme til boligen end det taber. Med sine 3 tætningsplaner og en 
standard energirude 48 mm, med 3-lags energirude placeres referen-
cevinduet i “Energi-klasse A”. Eref +22 og Uw på 0,69 taler for energi 
egenskaber i den absolutte topklasse.

Vinduessystemet kan også leveres med en standard 2-lags energirude. 
Denne version placeres i “Energi-klasse B”. Systemet lever dermed 
op til energikravene i BR15 der er det gældende lovgivningskrav.
 
Bæredygtige materialer
ZelaLUX® er den nye generation af vinduer der minimerer boligens 
energiforbrug i hele vinduets levetid, men også er udviklet og frem-
stillet efter de bedste bæredygtighedsprincipper. Materialekompo-
nenterne – træ indvendigt, aluminium udvendigt med en kerne af det 
avancerede og særdeles isolerende fiberkomposit Rau-Fipro® – er 
alle udviklet ud fra en bæredygtighedstankegang hvor ressourcerne 
fremstilles så skånsomt som muligt. Produktionsafskær og spild kan 
genanvendes i nye profiler. Ligeledes kan udtjente vinduer og døre 
om mange år, efter endt brug, nedbrydes og genanvendes. Et moderne 
vinduessystem fremstillet med omtanke for miljøet.
 

Max 

lysindfald

uden at gå på 

kompromis med 

isolerings-

evnen 



SKRU OP FOR DAGSLYSET OG ENERGIEFFEKTIVITETEN
En arkitektonisk smuk løsning
ZelaLUX® fremstår med sit smalle karm-/rammedesign ens om vindues-
feltet er oplukkeligt eller ej.

I tidens ånd er vinduessystemet udviklet i træ/alu med en stærk kerne 
af fiberforstærket komposit Rau-Fipro®.
Indbrudssikkerheden er optimeret med indbrudshæmmende rullepaskvil 
som standard.

 

Luk dagslyset ind
ZelaLUX® er et vinduessystem der er udviklet for at bringe mest muligt 
dagslys ind i boligen. Glasfeltet er optimeret uden der er gået på 
kompromis med karm-/rammematerialet. Karm og ramme er udviklet 
med træ indvendigt og aluminium udvendigt. Konstruktionens kerne er 
i stærk fiberarmeret komposit Rau-Fipro®. Et materiale der samtidig er 
meget energioptimalt. Konstruktionens materialesammensætning giver 
en perfekt energibalance, samtidigt med at isoleringsevnen er i top.
 

ZELALUX® KORT OG GODT
 Glasliste markering i udvendig lakeret aluminium

 Smal karm/ramme konstruktion. Komposit profiler med isolerende   
 kamre. Karm og rammehøjde 65 mm.

 Super lavenergi 3-lags rude med varm kant er standard.    
 Mulighed for 2-lags. Energidata Uw på 0,69 og Eref på +22

 144, 165 eller 179 mm karmdybde. Mulighed for not til lysning

 Indvendigt fingerskaret kernetræ fra PEFC certificeret nordisk skovdrift.  
 Miljøvenlig grundbehandling, ingen vakuumimprægnering
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•  Lang levetid – minimal vedligeholdelse
•  3 grå systemtætninger. 2 anslagstætninger og en                      

midtertætning som standard.
•  Slanke profiler sikrer maximalt lysindfald
• Stærk konstruktion fiberforstærket komposit Rau-Fipro®”.
• Indbrudshæmmende rullepaskvilsom standard.
•  10 standardfarver uden merpris
•  Energimærket, DVC godkendt, DVV- og CE-mærket
•  10 års garanti



Hvidbjerg Vinduet har fremstillet vinduer og døre siden 1975.
I over 40 år har kvalitet, design, energi og miljø haft højeste prioritet.

HVIDBJERG VINDUET
DANSK DESIGN OG KVALITET 
– DANSKE ARBEJDSPLADSER

Hvidbjerg Vinduet er kendt for 
løbende at udvikle nye energi-
besparende løsninger. Udover 
ZelaLUX® - vores seneste nyhed - 
tilbyder vi et bredt udvalg af ved-
ligeholdelsesvenlige løsninger, 
der passer til ethvert byggeri. 
bl.a. kan nævnes vores populære 
Alux og Alux-e i træ/aluminium.

100% Vestjysk og 
100% dansk arbejde 
Hvidbjerg Vinduet er en ordre-
producerende virksomhed med 
et moderne og fleksibelt produk-
tionsapparat. Alle vores produk-

ter fremstilles på egne fabrikker 
i Danmark, plast i Hvidbjerg på 
Thyholm ved Struer og træ/alu-
minium i Nors ved Thisted.

10 års garanti
Hvidbjerg Vinduets produkter er 
kvalitetscertificeret i henhold til 
DDV (Dansk Vinduesverifikation) 
og CE-mærket. Der ydes desuden 
10 års garanti i henhold til Hvid-
bjerg Vinduets garantierklæring 
af 1. januar 2013 og bestemmel-
serne fra DVV’s garantiordning 
og Vindues-
Industrien.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller ønsker 
yderligere information og vejled-
ning om ZelaLUX® eller vores an-
dre produkter, er du velkommen 
til at kontakte én af vores salgs-
konsulenter, din lokale tømmer-
handel eller håndværker.

På hvidbjergvinduet.dk finder du 
yderligere oplysninger om firma, 
forhandlere, udstillinger og pro-
dukter. Nærmeste forhandler op-
lyses på telefon 9691 2222. Eller 
mail: info@hvidbjergvinduet.dk

SHOWROOMS
NØRRE SUNDBY
Lindholmsvej 106A
9400 Nr. Sundby

STRUER
Holstebrovej 38
7600 Struer

ÅRHUS SYD
Kirkebakken 12
8330 Beder

FREDERICIA
Karetmagervej 7B
7000 Fredericia

RINGSTED
Thorsvej 9
4100  Ringsted

ÅBNINGSTIDER
Se hvidbjergvinduet.dk
eller ring og aftal tid
for besøg.

HOVEDKONTOR
HVIDBJERG
Hvidbjerg Vinduet a/s
Østergade 24 · 7790 Thyholm
Tlf. 9691 2222
info@hvidbjergvinduet.dk
hvidbjergvinduet.dk

Følg os på 
Facebook


