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VGF forsatsvindue. 
Velamp fremstiller også forsatsruder hvor der ønskes høj komfort indendørs. Her 
anbefaler vi at anvende 4mm enkelt glas i det udvendige støbejernsvindue for at 
bevare det klassiske udtryk på bygningen.  Forsatsløsningen integreres i murværket 
hvorved den bliver næsten usynlig.  Aht. Rengøring og eventuelle flugtveje udføres 
forsatse altid som oplukkelig.  

Forsatsruden laves i slanke stålprofiler og der kan monteres 1, 2 eller 3 lags glas. 
Standard vælges 13mm energirude (3-6-4mm), eller 6mm energi glas. 

Alle vinduer overfladebehandles med metallisering + 2komponent primer + 
2komponent toplak. 
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Forsatsløsning, Udvendig anvendes almindelig 4mm glas, hvilket giver det mest optimale udtryk 
udvendigt. Indvendigt er forsatsrammen monteret ind i en forsætning i lysningen. Nedenstående er 

anvendt en 6mm energirude. 
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Forsatsløsning nærbilleder. 
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Forsatsløsning med ret lige løsning med stadig smukt integrerede forsatse. 

         
 

Set udefra.er forsatsrammen og karmen skjult.  Set indefra.  
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Hingsgavl festsal.  Monteret med indvendig forsats. Begge vinuer er oplukkelige.

      
 

NørreVosborg multihal. Monteret med indvendig forsats. Begge vinuer er oplukkelige. 

 


