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 Kontakt os hvis elementstørrelserne nedenfor ikke efterlever dine ønsker, måske kan vi finde en løsning. 

 
Standard produkter i træ og træ/alu med 3-lags termo ruder:   

Elementtype 
Minimum 

bredde 
Maksimum 

bredde 
Minimum 

højde 
Maksimum 

højde 

Fast karm 250mm 3500mm 250mm 2450mm 

Sidehængt vindue 450mm 750mm 400mm 1570mm 

Side-/vende vindue- Max rammevægt 40 kg 400mm 750mm 400mm 1570mm 

Topstyret vindue - Max rammevægt 50 kg 350mm 1500mm 350mm 1500mm 

Top-/vende vindue - Max rammevægt max 60 kg 350mm 1500mm 600mm 1500mm 

Indadgående dør 600mm 1150mm 1700mm 2400mm 

Udadgående dør 600mm 1150mm 1700mm 2400mm 

Hæveskydedør 1450mm 4400mm 1800mm 2600mm 

     
Ved overskridelse af maksimum elementbredde, højde eller vægt bortfalder garanti for funktion/betjening, hvilket skal accepteres 
af kunden ved ordreaccept. 

 
 
Træ og træ/alu vinduer med CWT (Ventilationsvinduer): 

Elementtype 
Minimum 

bredde 

Maksimum 

bredde 

Minimum 

højde 

Maksimum 

højde 

Fast karm med CWT01 uden bypass* 488mm 705mm 998mm 2450mm 

Fast karm med CWT01 698mm 870mm 998mm 2450mm 

Fast karm med separat bypass 350mm - - - 

Fast karm med CWT02 850mm 1200mm 998mm 2450mm 

Fastkarm med CWT02 uden bypass* 645mm - 998mm 2450mm 

Fastkarm med CWT01 + CWT02 med kun 1 bypass (u/garanti) 1188mm 1565mm 998mm 2450mm 

Fastkarm med CWT01 + CWT02 (uden garanti) 1388mm - 1188mm 2450mm 

Fastkarm med 2xCWT02 med kun 1 bypass (uden garanti) 1348mm - 1188mm 2450mm 

Fastkarm med 2xCWT02 (uden garanti) 1548mm - 1288mm 2450mm 

Sidehængt vindue med CWT01 uden bypass* (kassevindue) 488mm 750mm 998mm 1570mm 

Top-/vende vindue med CWT01 uden bypass*  588mm - 1098mm 1500mm 

Top-/vende vindue med CWT01 (R) 798mm 975mm 1098mm 1500mm 

Top-/vende vindue med CWT02 uden bypass* (R) 745mm - 1098mm 1500mm 

Top-/vende vindue med CWT02 (R) – * Max rammevægt 60kg * 948mm 1500mm 1098mm 1500mm 

Top-/vende vindue m/CWT01+CWT02 med kun 1 bypass (R) * - * 1288mm 1500mm 1098mm 1500mm 
 

Ved overskridelse af maksimum elementbredde, højde eller vægt bortfalder garanti for funktion/betjening af den indvendige 

forsatsramme (brugeroplevelsen forringes) hvilket skal accepteres af kunden ved ordreaccept. 

  

Samlet element bredde x højde kan ikke overskride 2,5m2. pr. forsatsramme 
 

En CWT01 ventil kan levere ca. 16,0 m3 forvarmet ventilationsluft i timen. 

En CWT02 ventil kan levere ca. 29,0 m3 forvarmet ventilationsluft i timen (kontakt os for yderligere information) 
 

CWT01+CWT02 samt 2xCWT02 er altid uden garanti for funktion/betjening af den indvendige forsatsramme på grund af 

overskridelse af maksimum breddemål for den indvendige alu-ramme. 
 

*CWT uden bypass forudsætter at bypass placeres i andet karmfelt i samme rum. 

(R) = overholder krav til redningsåbning. 
 

Ved elementhøjder under 1480mm vil forvarmningseffekten være lavere end generelt oplyst.  

Elementhøjder under 998mm anbefales ikke da forvarmningseffekten her bliver for lav. 
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