


ENERGISPARE GLASS
Minsk utgifter ved bruk av energispareglass.

Med en økende bevissthet i forhold til miljø, blir det nå lagt mer vekt på sparing av energi og ulike måter å hindre sløsing av 
energi i både boliger og komersielle bygg. Det har nå blitt innført nye miniumskrav de siste årene. Varmetap blir definert i 
termisk transmisjon eller U-verdi. Ved å bruke lav U-verdi vil du kunne få bedre varmeisolering samtidig som du sparer både 
penger og får bedre inneklima.

Egenskaper og fordeler

Høyt lysinslipp og energibesparing
Gir et komfortabelt innemiljø samtidig som du reduserer varmetap
Unngå kulderas fra vinduer
Reduserer innvendig kondens. Det innerste glasset har en høyere overflatetemperatur enn det ytre.
Minsker behovet for oppvarming
Enova anbefaler trelags lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere. U-verdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er. 
Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse 
på 10kWh per m2 vindusareal.
Tabellen viser hvilke krav boligen er bygget etter. Vi minner om at byggeforskriftene angir et miniumskrav – Enova anbefaler 
ytterlige isoleringsevne.

Referansetilstand U-verdi vindu
Nye foreskrifter 2007 1,2
Byggforskriftene 1997 1,6
Byggforskriftene 1987 2,4
Byggforskriftene 60/70-årene 2,6
Byggforskriftene 40-årene 2,8
I en overgangsperiode frem til 1.8.2009 gjaldt 1997- og 2007- kravene side om side. Tabellen viser hvilke krav Byggforskriftene 
har stilt til U-verdi. Hvis du vet byggeåret for din bolig, kan du finne sannsynlig U-verdi til vinduene i din bolig.

INTERIØRGLASS OG SPEIL

Vi leverer interiørglass på mål etter ønske.

Eksemper på interiør glass vi kan levere er glass til benkeplate på kjøkken med og uten hull for fester. Vi kan også levere 
interiørglass med lakket tett bakside i egen ral farge etter ønske.

Vi leverer også speil i ulike tykkelser både med og uten polerte kanter. Vi kan her levere ulike utførelser på speilet som faset-
ter, hull og toneringer. Om du ønsker å få et rom til å virke større eller lysere kan et speil gi denne effekten. Speil kan også 
fungere som dekorasjon.

Argusspeil er et enveis speil som er ett belagt glass som gjør at man kan se klart gjennom glasset fra en side, men som en vil 
kunne se gjennom på den andre siden. For å få denne effekten må en ha det mørkt på den siden man ser ut og lyst på den 
andre siden.

Kontorvegger/dører, glasskillevegger og dujsvegg/dører.
Vi har et stort utvalg av glassrekkverk. Både i aluminium utførelse eller treverk.
Titt innom våre butikker for brosjyre og inspirasjon.
Vi leverer også ulike løsninger for kontorvegger/glassdører, glasskillevegger og dusjvegg/dusjdør.

Dimantglass er en type glass hvor grønntonen som vanligvis er i glass er fjernet. Glasset fremstår som bortimot fargeløst. 
Dette er å anbefale ved bruk av lakket glass. Dette fordi det er en mindre risiko for at grønntonen påvirker RAL fargen i lak-
keringen. Glasset har også høyrere lystransmisjon og fremstår klarere enn vanlig glass.

STØYDEMPENDE GLASS

Støydempende glass kan hjelpe å holde støyen ute, så du kan nyte ditt daglige liv i fred og ro.
Støydempende glass bidrar med å blokkere lyd inn i bolig, slik at du får en stillere hverdag.

Høy lyd er uansett hvor det kommer fra, et alvorlig problem. Trafikkstøy, jernbaner, søyende byggeplasser eller flytrafikk kan 
virke stressende og virke inn på søvnkvaliteten. Støydempende glass fungerer som en lydtett vegg med formål om å beskytte 
deg, der du oppholder deg. Glasset fjerner unødig lyd og skadelige effekter fra støy. Du kan kombinere ulike produkter og 
glass for å tilpasse produktet til ditt behov.

Vi leverer ulike kombinasjoner av støydempende. For eksempel kan du ha tykkere glass, bruke laminering mellom glassene 
gjerne sammen med to-lags eller tre-lags glass systemer. Vi anbefaler bruk av støydempende glass både til privat og offent-
lige bygg. Ta kontakt med en av våre butikker for mer informasjon eller inspirasjon så hjelper vi deg med å finne den beste 
løsningen for deg.



SIKKERHETS GLASS
Vi ønsker å tilby de beste glassløsningene for din sikkerhet.

Ved å benytte laminert glass vil du beholde glassets vanlige utseende uten noe ekstra toning eller farge. Laminert glass 
beskytter mot skader ved uhell. Glasset vil ved knusing holde sammen ved hjelp av folien mellom glassene. Dette minimerer 
dermed risikoen for skader. Lamineringen vil også være med på å hindre gjennomtrenging gjennom glasset ved innbruddforsøk.

Kombinasjonen energiglass med 1 side herdet, og 1 side laminert er å anbefale som en optimal sikkerhetsløsning i de fleste til-
feller. Den herdede ytre siden vil sikre mot slag og eventuelle innbruddforsøk. Den laminerte siden vil sikre mot at glasset faller 
inn i rommet mot personer.

SOLDEMPENDE GLASS
Med bruk av soldempende glass vil du minimere innslipp av solvarme og spare energi på nedkjøling av bolig. Vi anbefaler 
soldempende glass som et valg for et bedre inneklima. Soldempende glass kan brukes i vinduer, dører, fasader og takvinduer. 
Vi tilbyr et bredt spekter av ulike graderinger av demping.

Med dagens energikrav og godt isolerte bygg kan det være en utfordring å regulere innetemperaturen. Med bruk av soldem-
pende vil det være lettere å holde innetemperaturen på et komfortabelt nivå på dager med sterk sol. Du trenger heller ikke 
bruke kjøleanlegg like aktivt. Soldempende glass slipper inn nesten like mye dagslys som vanlig energiglass, men stenger ute 
opptil 75% av den totale solvarmen.

Du vil ved bruk av soldempende glass kunne slippe inn mye lys samtidig som du holder temperaturen nede på dager med sterk 
sol. Vi leverer nøytrale soldempende glass for å unngå at fargene forandres i lystransmisjonen gjennom glasset. Du vil dermed 
få et naturlig lys inn i rommet. Det er mulig å bruke ulike typer glass og toner på ulike sider av bygget. De ulike gradierin-
genen kan kombineres med både laminering, herding og støydempende glass.

Egenskaper og fordeler

Soldempende og effektiv på dager med mye sol
Begrenser varmen i henhold til byggeforskriftenes krav
Kan leveres med lavemisjonsegenskaper for best mulig termisk isolering
Øker verdien på bygget og reduserer de økonomiske driftskostnadene
Bredt utvalg av typer glass
Behold det naturlige lyset
Kan fås som herdet eller laminert

UV-STRÅLING
Vi anbefaler laminert glass for skjerming mot UV-stråling. Dette hemmer falming av møbler og annet interiør.

Laminert glass er to glass som lamineres sammen med en plastfolie. Denne typen glass gir beskyttelse mot UV stråling. Bruk 
av laminering i glasset vil motvirke falming av møbler og interiør. Lamineringen er ikke synlig og påvirker verken innsyn eller 
utsyn i glasset. Det vil heller ikke være noe tonering i glasset ved bruk av laminering. Laminert glass har flere bruksområder 
og funksjoner. Lamineringen gjør glasset seigt og vanskelig å forsere eller knuse i stykker. Glasset blir hengende fast i plastfo-
lien. Dette minsker risikoen for kuttskader ved evt. knusing.

Bruksområde

Glassrekkverk – interiør – eksteriør
Glasstak
Glass i brystningspane
Glass i utstillingsmonter
Speil
Dusjdør i glass
Glassvegg

SELVRENSENDE GLASS
Om du har store glassflater, eller glassflater som er montert opp i høyden hvor det er vanligelig å komme til. Anbefaler vi 
vårt selvrensende glass bioclean.

Bioclean er et glass som bruker naturens egne krefter til å fjerne skitt og organisk smuss. Det sparer deg for vindusvasking og 
du får klarere utsikt året rundt. Glasset har en usynlig folie på utsiden av glasset utnytter luftfuktigheten og UV-strålingen 
i dagslyset og danner et aktivt sjikt. Etter noen dager er glasset aktivt og organiske smusspartikler løses opp og brytes ned. 
Det som blir igjen vil bli skylt bort av regn. Du kan også bruke hageslage til å rengjøre vinduene.




