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VGF åbning af vinduer 
Velamp producerer mange forskellige vinduer. Standard leveres vinduer for fast 
montering.  

For ventilation kan der laves delvis åbning eller fuldt opluk. 

 

 

Delvis åbning Til ventilation anbefaler vi at lave et eller flere glas-felter oplukkelige. 
Denne løsning er tæt og næsten usynlig og kan implementeres i alle vore vinduer 
med enkelt lags-glas.  Se skitser på næste side. Ej muligt i energi-rude.  

Her anvendes et 5mm hærdet glas. Glasset hængsles i vinduets karm-profil. Der 
monteres vrider samt stormkrog. 

 

Fuld åbning.  Ved brug for flugtrute, eller ventilation ved termoruder kan vi også 
tilbyde fuldt opluk i vore vinduer. Ved denne løsning tilpasses en passende 
vinkeljernsramme som kan monteres i væggen. Støbejernsvinduet hængsles vha. 
svejse-hængsler. Der monteres vrider samt stormkrog.  
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Delvis åbning.  For et-lags glas. 
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Delvis åbning.  For et-lags glas. 
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Fuld åbning.  Udvendigt et traditionelt støbejernsvindue med 4mm enkeltlags glas. Indvendigt et i isolerende energirude for optimal komfort. Begge som fuldt oplukkelige. 
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