
Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Everluxx Classic®e – Klassiske vinduer 
designet til fremtiden
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Ønsker man sprosser i ram-
men, kan der vælges mel-
lem gennemgående spros-
ser, ilagte sprosser, der som 
navnet siger, ligger imellem 
glasset i termoruderne eller 
vores standard energispros-
ser, som monteres uden på 
ruden, således at glasset ikke 
brydes. 

Bemærk den elegante glas-
listemarkering på rammen.

Everluxx Classic®e – super isolerende, 
miljøvenlig og vedligeholdelsesfri

Everluxx Classic®e sætter nye standarder med hen

syn til isoleringsevne og er udviklet til ikke kun 

at leve op til nuværende, men også fremtidige 

krav til bygningers energiforbrug. 

Everluxx Classic®e er fremstillet af moderne og 

ved lige holdelsesfrie materialer og designet, så de 

passer til næsten alle stilarter, lige fra den klassiske 

patriciervilla, over 70’erne og 80’ernes typehuse 

til nye enfamiliehuse og etageejendomme.
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Nyt og gammelt i smuk harmoni
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Everluxx Classic®e – energirigtig, 
miljøvenlig og funktionel

Everluxx Classic®e – designet til fremtiden
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Everluxx Classic®e vinduessystem et 
omfatter også traditionelle Danne 
brogs  vindu  er og bondehusvinduer 
med kehlinger på poste og sprosser, 
som passer perfekt til en energirigtig 
renovering af ældre ejendomme.

Alle Hvidbjerg Vinduets produkter fremstilles på egne 

fabrikker i Danmark. Her kombineres moderne 

teknologi med gedigent håndværk, og vi tager 

os tid til at kæle for kvaliteten ned til mindste 

detalje. Vores vinduer og døre leveres direkte fra 

vores fabrikker ud til dig. Vi kan således følge 

produkterne tæt hele vejen fra ordre til levering 

og dermed sikre, at alle vinduer og døre lever op 

til vores høje krav om kvalitet.

Med de skærpede krav til vinduer og døres isole

ringsevne for øje er Everluxx Classic®e det oplagte 

valg både til nybyggeri og ved renovering af ældre 

ejendomme. Udover det energimæssige aspekt 

får du med Everluxx Classic®e vinduer og døre,  

som fordrer et minimum af vedligeholdelse og 

fungerer problemfrit, igen og igen – år ud og år 

ind  i al slags vejr. Det er bl.a. disse krav fra kund

erne, Hvidbjerg Vinduet tog afsæt i, da vi ud viklede 

Everluxx Classic®e.

Everluxx Classic®e
Dansk kvalitet – dansk håndværk
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De er fremstillet af en af de stærkeste og mest hold

bare plasttyper, som findes på markedet – uPVC. En 

plasttype, som er genanvendelig og derfor skån

som overfor miljøet.

Everluxx Classic®e er udført med slanke og ele

gante profiler, som sikrer maksimalt lysindfald 

og en karmdybde på 120mm. Det giver et smukt og 

tidløst ”look”, der passer perfekt til energirigtig 

renovering af 60’ernes og 70’ernes typehuse.

Vinduerne skal klæde huset og sikre et godt dagslys 

i husets rum. Samtidig skal de være funktionelle  

–og så gør det ikke noget, at de er lette at vedlige 

holde. Som et ekstra plus får du med Everluxx 

Classic®e et meget effektivt isolerende vindue, som 

be tyder sparede varmepenge lige ned i lommen.

Men Everluxx Classic®e er ikke kun vinduer og døre, 

der er super isolerende og vedligeholdelsesfrie. Det 

er også vinduer og døre, der ikke falmer og ned

brydes af det barske danske vejrlig.
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Indbrudshæmmende 
lukkebeslag 

Everluxx Classic®e
kort og godt
• Energieffektivt vindue med suveræn isoleringsevne

• Meget lang levetid – minimal vedligeholdelse

• Fremstillet i miljøvenligt hård PVC (uPVC) 
 med isolerende kerne af komposit

• Udtjente vinduer og produktionsafskær indsamles 
 og genanvendes gennem Wuppi ordningen

• Fås i alle udadgående åbningsarter

• Kan leveres med skrå eller buet overkarm

• Høj betjeningskomfort

• Indbrudshæmmende lukkebeslag

• Hvid RAL 9016 som standardfarve 
 – Mod tillæg valgfri RAL farve udvendig

• DVC godkendt, DVV- og CE-mærket

• 10 års garanti
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Med en almindelig standard 2lags lavenergi rude 

opfylder Everluxx Classic®e i overlegen stil mindste

kravene i det gældende bygningsreglement BR10.

Everluxx Classic®e produktserien er designet og ud  

viklet med henblik på fremtidige energikrav til vin du er 

og døre og kan energioptimeres alt efter ønske. Ved 

tilvalg af f.eks. ekstra midtertætning og optimerede 

energiruder kan profilsystemet også opfylde de for

ventede energikrav i både BR15 og BR20. Se nærmere 

oplysninger om energifakta på vores hjemmeside 

www.hvidbjergvinduet.dk

Energi
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Everluxx Classic®e – facadedøre 
sætter præg på dit hus

Facadedøre leveres som standard med greb, langskilte og 
seks stiftscylinder med boresikring.  

Cylindre kan leveres enslukkende.

Everluxx Classic®e tilbyder et stort udvalg af facade

døre til ethvert byggeri.

Du kan vælge mellem et bredt sortiment af fyld

ningsdøre, eller dørene kan opbygges med spros

ser, glas og fyldninger helt efter dit ønske.

Facadedøre er som standard forsynet med fler

punktslukke og lav aluminium bundkarm.
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Tilvalg med 3 anslagstætninger 
og 3 lags lavenergirudeProfil

Let konstruktion - ingen stål-
armering er ved normale størrelser 
vinduer og terrassedøre

Glaslistemarkering udvendigt  

Super lavenergi glas med varm kant 
er standard. Mulighed for 3-lags glas

120mm karmdybde. 
Mulighed for not til lysning

Smalle og elegante karm/ramme 
pro  filer med isolerende kamre.  
Dimension på 86mm (topstyret 
og sidehængt)

Plastprofilets design sikrer en varm ind-
bygning af termoruden, der modvirker 
kondensdannelse
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2 smalle grå anslagstætninger med 
mulighed for midtertætning



Faste karme 
med og uden kehlede poste

Everluxx Classic®e typeoversigt
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Fås også med kehlede poste

Mulighederne er mange – du vælger! Med Everluxx Classic®e 

kan du bl.a. vælge mellem topstyrede og sidehængte løs

ninger. Er det et ønske, at vinduerne skal kunne rengøres 

indefra, så kan du med fordel vælge mellem topvende eller 

sidestyrede vinduer. Programmet omfatter også terrasse 

og facadedøre, som såvel teknisk som æstetisk harmonerer 

med vinduerne.  
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Topvende vinduer

Varianter
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Topstyrede vinduer
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Vinduer sidehængte/sidestyrede
med greb og paskvil

Produktprogrammet er meget bredt og fås i alle de typiske åbningsarter, topstyret, 
topvende og sidehængte. Hertil kommer Dannebrogsvinduer med kehlede poste 
og glaslister.
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Typenr. e24.xxxx = Sidehængte vinduer med greb og paskvil
Typenr. e25.xxxx = Sidestyrede vinduer med greb og paskvil
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Bondehus 
og Dannebrog
med kehlede poste



Udadgående terrassedøre

Kan også leveres med kehlede glaslister
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Facadedøre

Indadgående facadedøre leveres kun med lav alu-bund

Everluxx Classic®e – designet til fremtiden

Integreret overparti fås kun ved udadgående døre

Facadedøre 
med overparti

Facadedøre 
med sideparti

Integreret sideparti fås 
kun ved udadgående 
døre med aluafdækket 
plast bundkam
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Fyldningsdøre

Kan også leveres med kehlede glaslister
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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

n
is

te
d
b

ru
u
n

 r
ek

la
m

eb
u
re

au
 a

/s
  

• 
 w

w
w

.n
b
p
lu

sv
b.

d
k

I mere end 35 år har vi sat kvalitet, 
design og miljø øverst på dagsordenen 


