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TERMISK ISOLASJON 

uPVC vinduer skårer klart høyest, i forhold til aluminium og 
tre vinduer, når det kommer til isolasjon. Vi tilbyr uPVC 
vinduer med u-verdi ned til 0,72 W/m²K! Alle verdier er 
testet  i  henhold  til  LSR  EN  14351: 2006+A1 

ENKELT VEDLIKEHOLD 

Våre høykvalitetsvinduer i uPVC er meget enkle å vedlikeholde. 
Trevinduer må  derimot  beises, lakkeres  eller males  hvert 2.-5. 
år. Det moderne uPVC materialet er svært værbestandig og 
lysfast.  Takket  være  det  glatte  materialet er det tilstrekkelig å  
bruke  vanlig  oppvaskmiddel  og  klut  for  rengjøring. 

MILJØVENNLIG 

Våre uPVC-produkter inneholder ikke bly, er klassifisert 
som miljøvennlig og kan resirkuleres 100%. Alle 
Venta Windows produkter kan resirkuleres! Med sin 
holdbarhet på 40-50 år har uPVC mindre påvirkning på 
miljøet enn tradisjonelle tre-vinduer som normalt har en 
holdbarhet på ca. 25 år. Tre-vinduer må i tillegg beises, 
lakkeres eller males med jevne mellomrom, noe som 
belaster miljøet  (og  økonomien)  ytterligere. 

VÆRBESTANDIGHET 

uPVC materialet er  svært  værbestandig og blir ikke skadet 
av UV stråler. De tilfredsstiller de strengeste krav til 
vanntetthet, luftgjennomtrenglighet, vindlast og 
isolasjonsevne. 

LYDISOLASJON 

uPVC profilsystem har flere kammer i profilstrukturen mens 
beslagene/ hengslene er utstyrt med flerpunkts låssystem 
for trygghet og tetthet. Dette reduserer effektivt 
støynivået. Minimum støyreduksjon  er  34 dB  og  maks  
reduksjon  kan  bli  opptil  47 dB. 

SLITESTERKT 

uPVC er motstandsdyktig mot slitasje fra forurensning, for 
eksempel  fra  store  byer  eller  marine  miljøer. 

UTEN TUNGMETALLER 

uPVC produkter inneholder ingen tungmetaller eller andre 
skadelige  stoffer. 

SERTIFIKATER 

Vi i Venta Windows ønsker at du skal være fornøyd på lang 
sikt! Våre uPVC produkter er sertifisert av Norsk Dør og 
Vindu Kontroll, NDVK. Vinduene med u-verdi lavere enn 1,0 
har også anbefaling fra ENOVA.  

Egenerklæringen på vinduer og ytterdører møter 
minimumskravene for farlige stoffer i BREEAM NOR 
sjekkliste A20. 

GARANTIER 

HVORFOR VELGE VENTA
WINDOWS uPVC PRODUKTER?

FDV  

Venta Windows er et norskeid selskap basert i Litauen. 
Selskapet  ble stiftet i 2006, men eierne har mer enn 20 års 
erfaring  med  produksjon  av  uPVC  vinduer  og  dører.

Mer  enn 20  års erfaring med  uPVC-vindusproduksjon.
Komplett utvalg av vinduer og dører tilpasset norske 
krav.

Sertifiserte produkter.
Kundeservice med høy kvalitet.
Tilbud innen 24 timer.
Serviceapparat i Skandinavia. 

Miljø  produkt deklarering , EPD®

Vi har følgende garantier for våre produkter: 
10 års garanti på laminering 
10 års garanti på selve produktet



uPVC VINDUER ÅPNINGSTYPER

Vinduet er et av hovedelementene i et hus og fyller mange 
funksjoner. De er kilde til lys, ventilasjon, varmeisolasjon 
og  sikkerhet  og  binder  sammen  interiør  og  eksteriør. 

Vi deler generelt vinduer i to grupper etter åpningsmulighet; 
innadslående eller utadslående. Venta Windows tilbyr et 
bredt utvalg av vinduer til enhver kundes behov. Ideelt for 
deg som ikke vil inngå kompromiss i forhold til teknologi og 
utseende.

FAST VINDU UTADSLÅENDE VINDU

Vindu med glass, uten mulighet til å åpnes. Kan 
produseres med  E-Passive,  Elite,  Nordline  eller  Elegant  
profiler.

Kipp vindu - enkelt vindu med èn åpningsmulighet for 
ventilasjon. Mest brukt i industribygg. Kan produseres 
med E-Passive  eller  Elite  profiler. 

Topphengt vindu - vindu med hengsler på oversiden av  
rammen,  produseres  med  Nordline  profilen. 

Sidehengt  vindu - vindu  med  hengsler  på  høyre  eller 
venstre side.

Kipp før drei vindu - vinduer som kan åpnes til høyre eller 
venstre med ekstra "kipp"- løsning for ventilasjon. Kan 
produseres  med  E-Passive,  eller  Elite  profiler. 

Toppsving vindu - vindu  som kan vippes rundt vertikalt, 
produseres  med  Elegant  profilen.

INNADSLÅENDE VINDU
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uPVC-PROFILER

E-PASSIVE

ELITE

NORDLINE

Vindu U-verdi (Uw) Trelags glass - så bra som 0,72 W/m²K 

Lydisolasjon – opptil Rw 47 dB 

Profilbredde – 84 mm 

Profilhøyde – 120 mm 

Antall pakninger – 3 

Antall kammere – 6 

Vindu U-verdi (Uw) Tolags glass - så bra som 1,2 W/m²K 
Vindu U-verdi (Uw) Trelags glass - så bra som 0,89 W/m²K 
Lydisolasjon – opptil Rw 42 dB 

Profilbredde – 71 mm 

Profilhøyde – 125 mm 

Antall pakninger – 2 

Antall kammere – 5 

Vindu U-verdi (Uw) Tolags glass - så bra som 1,3 W/m²K 
Vindu U-verdi (Uw) Trelags glass - så bra som 0,9 W/m²K 
Lydisolasjon – opptil Rw 33 dB 

Profilbredde – 120 mm 

Profilhøyde – 91 mm 

Antall pakninger – 1 

Antall kammere – 5 

MYTER OM uPVC:

Fakta: Laboratorietester viser at uPVC 
materialet kan resirkuleres opptil 8 
ganger! uPVC er termoplast og kan 
smeltes, omformes og gjenbrukes  
flere  ganger.

uPVC vinduer bidrar til et 
raskere/større brannforløp.

salt er av natur svært motstandsdyktig 
mot  forbrenning.
Derfor  er  vinduer laget  av  uPVC  
naturlig flammedempende, vanskelig 
å antenne og varmeproduksjonen er 
relativt  lav.

Fakta: uPVC   består  hovedsakelig  av  

uPVC inneholder skadelige 
materialer. 

Fakta:  NOR  kan dokumentere at  
våre uPVC-profiler  ikke innholder  
farlig  materialer.
  

uPVC vinduer brytes ned over tid og 
fargen kan gulne.
.
Fakta: Det finnes ingen bevis for at 
uPVC vinduer brytes ned over tid. Det 
er kjent at det ved tidligere uPVC 
produksjon har vært mangel på 
Titanium-dioxide, noe som gir 100%  
beskyttelse  mot  UV-stråler.

Fakta: Sprekkdannelser i profilen 
dannes av følgende årsaker:  for  tynt 
uPVC-lag eller for mye kalk og 
resirkulert  uPVC  i  uPVC-profilen.  
Venta  Windows  leverer  uPVC av høy  
kvalitet og etter strenge produksjon-
sregler.

Sollys gjør uPVC-materialet sprøtt 
og  skaper  små  sprekker.

uPVC vinduer kan ikke resirkuleres.

MYTE:

MYTE:

MYTE:

MYTE:

MYTE:

ELEGANT 

Vindu U-verdi (Uw) Tolags glass - så bra som 1,2 W/m²K
Vindu U-verdi (Uw) Trelags glass - så bra som 0,85 W/m²K 
Lydisolasjon – opptil Rw 41 dB
Profilbredde – 70 mm
Profilhøyde – 104 mm
Antall pakninger – 1
Antall kammere – 5 
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Terrassedører som kan åpnes i hele lysåpningen gjør det 
mulig å få stua ut i hagen. Spesielle  stive  profiler  sørger 
for  stabilitet i byggverkets struktur og god  funksjonalitet. 
Disse dørene dekker alle kvalitetsmessige krav når det 
gjelder  tetthet, U-verdi  og  sikring  mot  innbrudd. 
Leveres med nøkkellås som standard.  Kan produseres 
med  E-Passive  eller  Elite  profiler.

Når den bevegelige delen blir åpnet, så løftes den opp og 
sklir lett på hjul med kulelager. Når døren lukkes blir den 
låst ved at den presses ned hardt. Det går an å stoppe døren 
i hvilken som helst posisjon, den kan også låses og forlates 
med en liten spalte for lufting. Dørterskelen  er  kun 17   mm 
høy og utgjør ingen  hindring for barn og   rullestolbrukere.

Den bevegelige dørrammen flyttes parallelt med den faste 
rammen som en tradisjonell skyvedør.

Alternativ C

Alternativ G

Alternativ A-1

Alternativ A-2

Dørene kan åpnes parallelt med den fastmonterte 
rammen men kan også tiltes for ventilasjon. Når døren er 
lukket er den i samme høyde som den fastmonterte. Når 
den åpnes blir den dratt innover for så å bli dyttet til siden. 
Maksimal bredde på den bevegelige døren er 1,6 meter. 
Maks  størrelse  på  hele  skyvedøren  er  3,3 x 2,37 meter. 
Kan  produseres  med  E-Passive  eller  Elite  profiler.

Foldedører åpner veggen full ut, uten noen bjelker eller 
støttende deler.  Dørene kan ha flere seksjoner, en av dem kan 
bli brukt som en individuell inngangsdør. Den maksimale 
størrelsen på  foldedører er  4 x 2,4 meter. Kan produseres 
med  E-Passive  eller  Elite  profiler.

TERRASSEDØRER
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Den  maksimale  størrelsen  på  skyvedøren  er  6,5 x 2,6  
meter.
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uPVC-YTTERDØRER FRA VENTA WINDOWS ER ET RIKTIG VALG AV FØLGENDE GRUNNER:

Termisk effektivitet
Avhengig  av designet  og  om  det  er  brukt  mye  glass  i  dørbladet, kan u-verdien varierer  fra 1,6 til 1,2 W/m²K.

Sikkerhet
Ytterdører er utstyrt med trepunkts lås for god sikkerhet og tetthet. Rundt håndtaket er dørene utstyrt med en herdet 
stålplate  som  hindrer  boring.  Hengslene  er  montert  på  metallbeslag.

Kraftig og praktisk
Rammen på  dørene  er  utstyrt  med  stålforsterkninger  som  sørger  for  stabilitet  og  holdbarhet.

TAYLOR DESIGN

STEEL DESIGN

FILLING DESIGN

ZETA 

OMEGA

IOTA

GAMA

ETA

THETA

KAPA

EPSILON 

CHI

ALPHA

LAMBDA

PSI

DELTA

SIGMA

NU

BETA

UPSILON

Xi
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MattKlar Regn

For flere laminat-alternativer spør etter vår laminat-palett.

DEKORATIVE GLASS
TILLEGGSVALG LAMINAT FOR uPVC

Vi benytter anerkjente glassprodusenter som etter 
mange års produksjon har internasjonal ti l l itt i 
markedet (Pilkington, Guardian etc.) Alle isolerglass 
blir fylt med argongass som er totalt ufarlig, men har 
meget høy isoleringsevne. Vi tilbyr flere standard 
isolerglass, men k an produsere etter kundens 
ønske. Solreduksjon, energisparing, selvrensende 
osv. Alle våre glass har ”varmkant/Swisspacer” som 
reduserer  vinduets  totale  U-verdi. 

ISOLERGLASS

LAMINAT FOR uPVC 

Farge- og laminatprøver kan avvike noe fra ferdig produkt.

SPROSSEALTERNATIVER

DUPLEX PÅLIMTE SPROSSER 

Vinduet ser ut som en gammeldags 
gjennomgående sprosse men beholder de 
gode isolasjonsegenskapene til et moderne 
vindu ettersom glassene ikke blir brutt. 
Tilgjengelig i 27 mm, 45 mm.

Oppdeling av vinduet ved å lime uPVC- 
sprosser rett på glassoverflaten. Tilgjengelig i 27 
mm, 45 mm. 

SPROSSER MELLOM GLASSENE

Aluminiumsprosser mellom glassene gir 
en visuell sprosse-effekt men er enkle å 
vaske. Tilgjengelig i 18 mm, 25 mm, 45 
mm.

www.ventawindows.no 

DEC. 154 Walnut 

DEC. 079 Metalic Blue DEC. 402 Cherry

DEC. 025 Dark Oak 

DEC. 111 Black cherry DEC. 623 Oregano

DEC. 026 Mahogany 

DEC. 027 Red DEC. 145 Irish Oak

DEC. 072 Anthracite DEC. 110 Golden Oak DEC. 144 Macor Basalt Grey DEC. 004 Grey DEC. 006 Dark Green 

DEC. 640 DEC. 907 Alux DB 703



Enkle håndtak
sølv

Enkle håndtak
hvit

HÅNDTAK OG KROKER FOR 
UTADSLÅENDE VINDUER

HÅNDTAK FOR 
INNADSLÅENDE VINDUER

Håndtak med låsbar barnesikring

hvit sølv

brun

HÅNDTAK FOR
INNGANGSDØRER, 
TERRASSEDØRER OG 
FOLDEDØRER

hvit

sølv

brun

hvit

sølv

brun

hvit

sølv

brun

hvit

sølv

brun

hvit

sølv

brun
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BESLAG

Vi bruker beslag av det tyske merket Siegenia /MACO på  
det  meste  av  vår produksjon. Det  regnes  som  et av  de 
mest  pålitelige  kvalitetsbeslag  for  vinduer og  dører i  
Europa.

Bunn Topp

SKJULTE HENGSLER

For innaslående  vinduer kan vi tilby et vindu med skjulte  
hengsler, dette gir  et unikt design og utseende. Som 
navnet tilsier  så  er  hengslene  bygget  inn  i  karmen  på  
vinduet.

BARNESIKRING

Håndtak med knapper - For å åpne vinduet må man 
benytte  to hender samtidig. Det er svært vanskelig for  
barn å trykke på to knapper  samt  vri håntaket, på  én gang. 
 

En praktisk krok som enkelt åpnes og lukkes. Den er 
usynling når  vinduet er lukket. Dette  en er praktisk  løsning  
for  private  hjem.
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REFERANSER 

Abra Havn Hotell. Kristiansand, Norge

Thon Hotell Spektrum. Oslo, Norge
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Frogner House Hotell. Oslo, Norge

Leiligheter Bordalssvingen. Kristiansand, Norge

REFERANSER 
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Rekkehus Vestnesstraumen Brygge. Mandal, Norge

Leiligheter Bie Alle. Grimstad, Norge

REFERANSER 
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Leiligheter Otium-Ilahagene. Oslo, Norge

Leiligheter His Terrasse. His, Norge

REFERANSER 
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