Nation
IC
med ’kitfals-look’

FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED

Historisk look i moderne konstruktion
Med gengivelse af den historiske kitfals og med optimal energibalance
Grøn energi i den ældre boligmasse
Udviklet i tæt samarbejde med stadsarkitekten i København, der
manglede et moderne alternativ til udskiftning af de originale
vinduer i den ældre boligmasse fra det forrige århundredeskifte.
Resultatet blev et træ/aluvindue med gengivelsen af den originale kitfals.
Hos os er ”godt nok” aldrig godt nok.
Vi er altid på jagt efter den næste idé til at udvikle vinduet. Til at
gøre det gode endnu bedre. Derfor har vi også gennem alle årene arbejdet målrettet med et vindues svageste punkt, som altid
vil være karmen og karmfalsen.

Det helt unikke i Nation IC er kernen i konstruktionen, som er af
det højisolerende og uforgængelige materiale idealcoreTM (termisk PUR).
Vi kender materialet fra vores produktserie Futura+ og Futura+i,
der i flere år har placeret sig i den absolutte top af energirigtige
produkter på markedet i Europa.
Træ indvendigt tilfører et smukt originalt udseende. Aluminium
udvendigt er vejrbestandigt og kræver minimal vedligeholdelse.
Vinduet til fortiden, nutiden og fremtiden.

Nation IC
Udviklet, testet og produceret i stiv kuling fra vest

År 1850 - 1960 med kitfals og koblede rammer
Med 3-lags lavenergirude - 48 mm

Nation IC

Eref = fra +16,9
Uw = fra 0,77

Nation blev udviklet i et tæt samarbejde med stadsarkitekten i
København, der manglede et moderne alternativ til udskiftningen af de
originale vinduer i den ældre boligmasse fra det forrige århundredeskifte.
Resultatet blev et træ-alu vindue med gengivelsen af den originale kitfals, som er videreført i Nation IC. Produktserien anvendes hovedsagligt i
renoveringsprojekter af boliger fra 1850-1960.
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Med 2-lags lavenergirude - 28 mm

Eref = -13,2
Uw = 1,32

B

DET HURTIGE OVERBLIK
• Velkendte indvendige og udvendige designs
• Træ indvendigt og alu-profil udvendigt
• En kerne af energimaterialet idealcoreTM
• Banebrydende energiperformance i traditionel karm/ramme-konstruktion
• Falsen - den våde zone - i højisolerende,
uforgængeligt materiale
• Skrå, glat fals er brugervenlig i forhold til
montage og almindelig vedligeholdelse
• Ingen kamre og drænhuller i falsen
• Dobbelt tætningsplan for øget isolering
• Vælg mellem 2-lags og 3-lags lavenergiruder
• Med eller uden profilkehl til den ønskede
indvendige stil
• FSC® certificeret kernetræ - fingerskarret og
kvalitetsoptimeret
• Opfylder BR18 og med 3-lags ruder også de
forventede krav til BR20
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• Vælg mellem 122, 149, 175 og 210 mm
karmdybde
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• 10 års standard garanti
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Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy
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