Produktinformation
– Supplement til VSO´s salgs og leveringsbetingelser

Koblede vinduer & terrassedøre
Glas i udvendig ramme monteres med kit. Vi anvender en specialudviklet kit på linoliebasis.
Kittet er testet og afprøvet hos Teknologisk Institut, og har bevist meget gode egenskaber
og en unik holdbarhed. Kittet hærder forholdsvis langsomt op, og er således blød ved levering. Der skal derfor udvises forsigtighed ved håndtering og montering af elementerne samt
ved pudsning af ruder de første 3-6 mdr. Der vil kunne opstå mindre rynkedannelser i kittets
overflade under ophærdning. Eventuelle rynker kan slibes let og overmales, dog tidligst
efter 1 år. Kittet kræver først overmaling efter ca. 5 år. Glas monteres i silikone, som
ligeledes hærder langsomt.
Der vil forekomme kit-, silikone- og kridtrester udvendig og indvendig på glasset. Dette må
fjernes ved rengøring efter levering. Bøjsø har ikke mulighed for at fjerne dette før levering,
bla. pga. ophærdningstiden.
Læs mere om rengøring i vedligeholdelsesvejledningen.
Lavenergiglas er monteret i den indvendige ramme. Vær opmærksom på, at energibelægningen kan beskadiges/ridses ved kontakt med metalgenstande. Eventuelt råglas er, med
mindre andet er aftalt, monteret i den udvendige ramme.

Termo-vinduer og facade/terrassedøre
Elementerne leveres med glas/fyldinger færdigmonteret. Elementer større end 4 m2 leveres,
p.g.a. størrelse og vægt, med løst glas. I særlige tilfælde vil glasset blive leveret direkte fra
glas- producenten. Er glasset leveret løs med, skal glasmontagen udføres af køber og monteringen skal ske i henhold til GS Glasmonteringsanvisning. Evt. råglas er, med mindre andet
er aftalt, monteret, så det vender udad. Lavenergiruder kan, p.g.a. den høje isoleringsevne,
danne dug på den udvendige side af glasset.
Facadedøre leveres ekskl. greb, cylinder, besætning samt øvrigt tilbehør. Evt. medleveret
tilbehør vil være nævnt i vor specifikation. Facadedøre udføres som standard med
MDF-fyldinger. Elementer med træ -fyldinger er uden garanti. Vinduer og døre med termoglas leveres med træglaslister udført i sibirisk lærk. Glaslister bliver monteret efter maling
med synlige rustfrie dykkere. Alle termovinduer og døre i standard serie, leveres med synlige
sømstifter ved glas- & fyldingsfelter.

Overfladebehandling
Standard-overfladebehandlingen er 3-trins Industrimaling med Aquatop serie 2600, i en
af vore 8 standard-farver. Samlet lagtykkelse min. 80 -100 my. Vinduerne har samme farve
indvendig og udvendig, men kan mod tillægspris leveres 2-farvet (forskellig farve ind-og
udvendig). Mod tillægspris kan elementerne ligeledes leveres i specialfarve efter oplyst
R AL-nummer.
Er der regnet med anden malingstype eller farvesammensætninger, er dette tydeligt angivet
i vor specifikation.
Træ er et naturprodukt, hvorfor struktur og glansvariationer må accepteres. Der kan forekomme harpiksknopper i overfladen, ligesom der ved lyse farver kan forekomme farvegennemslag ved knaster.

Træet
Alle udvendige elementer udføres i sibirisk lærk og kernefyr. Sibirisk lærk anvendes i alle
udvendige rammer på både vinduer og døre. Sibirisk lærk har den fordel at det er næsten
knastfrit. Træet er fra langsomvoksende skove ved polarcirklen, og giver dermed træet
tætte årringe.

Indvendige døre
Indvendige døre leveres med symmetriske A-knop hængsler . Leveres ekskl. gerigter, greb
og tilbehør. Eventuelt medleveret tilbehør vil være nævnt i vor specifikation. Franske døre
leveres monteret med 1 lag klar glas. Indvendige døre leveres som standard ubehandlet.
Kan mod tillægspris leveres hvidmalet, hvidpigmenteret eller lakeret. Ved malede døre
er fyldingerne udført i MDF. Der kan forekomme mindre revnedannelser i malingsfilmen
mellem ramme og fyldinger. Indvendige døre er ikke omfattet af DVC-ordningen og leveres
derfor uden DVC-mærkning. Indvendige døre skal opbevares i en relativt luftfugtighed på 45 - 55%.

Forsatsrammer
Forsatsrammer leveres som standard med 1 lag lavenergiglas. Der kan alternativt leveres
med termoglas. Forsatsrammer leveres med dobbeltvirkende messingforvridere og hvide
indboringshængsler.

Pudsning efter levering:
Har du brug for en professionel vinduespudser, så det færdige resultat fremstår flot og
præsentabelt efter montage, kan du rekvirere dette hos Bøjsø. Vores samarbejdspartnere
har stor erfaring med bl.a. koblede vinduer, hvor første rengøring ofte er mere krævende. Vi
dækker de fleste områder i Danmark til en fast og meget fordelagtig kvadratmeterpris.

Garanti og vedligehold:
Der henvises generelt til vores gældende garantierklæring og vedligeholdelsesvejledning,
som findes på vores hjemmeside www.boejsoe.dk
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