Ny generation af
PVC vinduer

De mange fordele ved Aradas vinduer

PVC/komposit

•	Mulighed for nem justering af ramme
efter montage
• Energibesparende og lydisolerende
• Forborede huller
•	Monteres hurtigt uden brug af kiler eller klodser
med fastgørelsesløsningen Adjufix
•	HDF overflade (High-Definition-Finishing) glatte,
rengøringsvenlige overflader

• Fås i mere end 90 RAL-farver
•	Forsendelse i kvalitetsindpakning
på stærke paller tilpasset
vinduets bredde
• 100% genanvendelige
• 10 års garanti på alle elementer
• Konkurrencedygtige priser
• Leveringstiden er ca. 4 uger

Brilliant Design
PVC vinduer
•	Ideel løsning i etageejendomme ved
moderniserings- og renoveringsopgaver
•	Hermetisk forseglede – ekstremt lufttætte
• God varmeisoleringsevne
•	Kan opnå høj lydisolering
•	Indadgående vinduer
•	Fås i mere end 90 RAL-farver
•	100% genanvendelige
•	10 års garanti på alle elementer
•	Leveringstiden er ca. 4 uger

PVC vinduer
PVC vinduet Brilliant Design er den ideelle løsning ved moderniseringer og
renoveringer af etageejendomme. De er meget lyd- og varmeisolerende, så du
undgår kulde og træk.
Du kan vælge en karmdybde på 120 mm eller en dybde helt ned til 70 mm og
med et 5 kamret system. De kan fås med synlige eller skjulte hængsler. Der
er mulighed for 10 x 10 mm not rundt i kanten på karmen for nem montage af
lysningsplade, og der kan vælges blandt mere end 90 RAL-farver. Vinduerne er
indadgående og dermed velegnede til fleretagers bygninger.

Dreje/kip
vindue

Vinduerne er miljøvenlige, da de er 100% genanvendelige, og du får 10 års garanti
på alle elementer. Leveringstiden er ca. 4 uger.
Dreje
vindue

Kip
vindue

Vindues- og dørproducenten Aradas, som startede
i 2008, byder på et bredt udvalg af vinduer og døre i
komposit og PVC. Kvaliteten er i højsædet med test af alle
produkter hos tyske Rehau på deres to udviklingscentre i Eltersdorf og Wittmund.
Alle vinduer og døre har bestået de nødvendige test i
forhold til CE-mærkning. Samtidig er både vinduer og døre
DVV-mærkede (Dansk Vindues Verifikation). Det betyder,
at de er fremstillet i henhold til de strengeste krav på
markedet.
Vinduerne og dørene opfylder også de skandinaviske
markedskrav med det norske NDVK certifikat, hvor der
er årlige inspektioner af NDVKs specialister. Det sikrer
vedvarende og kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

Farveudvalg
Hos Aradas har vi over 90 RAL farver, du kan vælge
imellem, når du skal have nye vinduer eller døre.

Synlige
hængsler

Skjulte
hængsler

Valget faldt på ARADAS, da bygherren AB Boligforening stod over for at skulle udskifte 900 vinduer i en af sine bebyggelser i Esbjerg.
Entreprenøren er tømrer- og snedkervirksomheden STA A/S, mens Bygma Esbjerg A/S har leveret vinduerne.

” Sparring er vigtigt

”Aradas er relativt nyt i Danmark, men gode
referencer fra Norge overbeviste os om
både kvalitet og funktionalitet. Bygma står
bag leverancen, også efter byggeperioden.
Det er vigtigt for os, at vi også fremover kan
få sparring – og ikke mindst reservedele.”

” Nemme at montere

Claus Rasmussen,
Afdelingschef hos STA A/S

”Det er et nemt produkt at arbejde med, og
selve monteringen går stærkt. Fx er karmskruerne lette at håndtere, og karmen giver
sig ikke som så mange andre. Lysningerne er
også nemme at montere pga. noten i karmen.
Vi er 4 mand på opgaven, og kan udskifte ca.
12 vinduer om dagen inkl. lysninger.”
Jakob Thomsen, tømrer hos STA A/S

” Holder gadestøj ude

”Det er nogle rigtigt pæne vinduer. Jeg hører
fra beboerne, at de er lydtætte og holder
gadestøj ude. Der er ikke længere træk i
lejlighederne, og udskiftningen af vinduerne gik helt ubesværet. Og så er de lette at
rengøre. Jeg har ikke fået en eneste klage.”
Arly Pedersen,
Varmemester, Boligforeningen AB

Vi kan også levere:

Hæve-/skydedøre

Terrassedøre

Hoveddøre

Foldedøre

Skyde-/kipdøre

Læs mere på Bygma.dk/Aradas
Omhyggeligt indpakkede forsendelser
Et kvalitetsvindue fortjener en kvalitetsindpakning, så produktet ikke bliver beskadiget under transporten.
Derfor lægger vi stor vægt på både styrken af træpaller og den måde de er fastgjort på traileren på.
Pallerne er desuden pakket ind i beskyttende film, så vinduerne ikke bliver ridset undervejs og når sikkert
frem til kunden. Leveringstiden er ca. 4 uger

EU Ecolabel : DK/028/005
Brugt papir bør så vidt muligt
afleveres til g
 enanvendelse

