GIV DIN BOLIG ET LØFT
MED NYE VINDUER OG DØRE

Hos Vestegnens Vinduer har vi 25 års erfaring med renovering af huse som dit
– vil du også opgradere dit hus? Udover det visuelle løft, er der mange andre
fordele ved at få nye vinduer, der passer helt perfekt til dit hus.
Nye træ/alu-vinduer kræver minimalt vedligehold og du skal ikke tænke på at male!
Du opnår også bedre indeklima og kan spare på energiregningen.

Ny VELFAC stuefacade med terrassedør

Før der kom nye VELFAC
vinduer i huset.

.

du

®

r

te

Vin

Kontakt tømrermester Bjarne Kahr Hansen for et uforpligtigende besøg:
Tlf. 4396 6063 · BH@BHBYG.DK · www.vestegnensvinduer.dk
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Husk, at du kan trække 12.200 kr. fra i skat i håndværkerfradrag,
når du skifter de gamle vinduer ud med nye, energimærkede vinduer.
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DESIGNVINDUER

- DET ORIGINALE DESIGNVINDUE MED SMALLE PROFILER

Luk lyset ind
Giv dit bolig et moderne og tidløst udtryk med de dansk designede VELFAC vinduer
i træ/alu. Vinduerne har smalle rammer og lukker mere dagslys ind i dit hjem. Alle produkter
i serien kan kombineres uden synlig forskel på facaden, hvilket er med til at understøtte
de rene linjer i huset. Vinduerne kræver kun minimal vedligeholdelse og skal aldrig males.
VELFAC 200 ENERGY har 3-lags A-mærket energirude.

ENKEL TRADITION
– SMUKKE VINDUER MED MASSER AF FORDELE

Bevar det oprindelige udtryk
Med VELFAC Ribo i dit hus får du en smuk, energirigtig vinduesløsning kendetegnet
ved en traditionel karm/ramme konstruktion. Serien byder på flot finish og et holdbart
resultat på alle områder.
VELFAC Ribo fås både i rent træ og i en udgave med træ indvendigt og aluminium
udvendigt. Med en standard 3-lagsrude opnår vinduet energimærke A.

Renovering af 60’er bolig med VELFAC Ribo i træ/alu
		
Ny facade med VELFAC 200 Energy.

NYHED: Få et bedre indeklima med
soldæmpende ruder
Soldæmpende ruder er en effektiv måde til at holde inden-dørstemperaturen nede i rum med store vinduespartier mod syd og
vest. Vælger du VELFAC SUN SKN 176, reflekteres op til 65%
af solens varme, men det er næsten som at se igennem en
almindelig rude. Således er det muligt at afskærme for en stor
del af den generende direkte solstråling, og samtidig slippe en
stor mængde dagslys ind i boligen.

VELFAC giver dig 10 års garanti på dine nye træ/alu-vinduer – se mere på www.VELFAC.dk

PROFESSIONEL montering
af vinduer og døre fra A-Z
Når du vælger VELFAC gennem
Vestegnens Vinduer, får du professionel montering af en certificeret
VELFAC VinduesMester, som sikrer,
at alt spiller. Lige fra opmåling og
tilbud til montage og oprydning.
Hele processen er i en ægte fagmands
erfarne hænder, og du skal ikke gøre
andet end at glæde dig til resultatet.
Ring til Bjarne for et gratis besøg og
uforpligtende tilbud: 4396 6063.

VINDUER FOR LIVET
Du er på vej til at tage en god beslutning. I hvert fald, hvis du går op i kvalitet, design og
lang holdbarhed. De rette vinduer giver din bolig et løft, og du vil med det samme kunne
mærke en forskel indendøre.

Med VELFAC får du:
· Unikt design – smukt indefra og udefra
· Mere dagslys i dit hjem – dagslys giver øget velvære
· Energivinduer i topklasse – blandt markedets allerbedste
· Høj kvalitet – designet og testet til at holde
· Nem vedligeholdelse – bygget til det danske klima
· Øget tryghed - indbrudssikring er standard
Millioner af VELFAC vinduer i brug lige nu
Rundt omkring i Europa testes flere VELFAC vinduer dagligt af titusindvis af
brugere. De første VELFAC vinduer blev monteret i 1985, og de fungerer stadig.
Du kan med andre ord være sikker på, at når du vælger VELFAC, vælger du
vinduer for livet.

For skarpt sollys? Ekstra sikkerhed?
Mulighed for at pudse vinduet indefra?
Du har mange muligheder for tilpasning
af din vinduesløsning med forskellige
typer glas, tilbehør og åbnefunktioner.
Der er selvfølgelig også mulighed for
mange forskellige dørtyper.
Vestegnens Vinduer står klar til at
rådgive, så du opnår det bedste resultat
til dine behov.
Ring til Bjarne på 4396 6063.
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