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I  TRÆ ALU I  TRÆ ALU

JJ-vinduer er kendt for sin gode kvalitet af vinduer og døre i træ/alu.

Stolte traditioner og moderne teknologi for fremstillingen af vinduer 
og døre igennem mange år udgør kernen i fremstillingsprocessen.

Vinduer og døre fremstilles foruden i 2 forskellige profilsystemer.

• Softlineprofil – til det moderne byggeri

• Bondehusprofil – til den klassiske eller romantiske stil

Som standard leveres elementer fra JJ Vinduer med lavenergi glas 
med varmkant.

Dermed sikres miljøet bedst muligt ved en lavere udledning af CO2, 
mindre varmeforbrug og i tillæg får du et bedre indeklima og 
større komfort. 

• Komposit for optimal isolering
• Vedligeholdelsesfri udvendig
• Klassisk trævindue indvendig

Det mener vi er sund fornuft

Vi producerer alle former for vinduer og døre, så du  
bestemmer selv om det skal være bondehusvinduer, 
topstyrede vinduer eller dannebrogsvinduer, og alt er 
monteret med super lavenergiglas.

Dansk design - danske beslag
Alle vinduer og døre leveres generelt med danske be-
slag. Det betyder, at rammerne som standard leveres 
med anverfere og stormkrog. Du kan evt. vælge at få 
monteret kantstanglås med greb og grebstyret bremse i 
stedet for de ”gamle beslag”. 

Overfladebehandling
Alle elementer kan leveres overfladebehandlet efter  
ønske. Vi sprøjter efter ønske i alle RAL farver. Overflade-
behandling øger levetiden.



I  TRÆ ALU I  TRÆ ALU

Nyt vinduessystem 
der lever op til de højeste krav om energi og isolering..
Vinduessystemet COto® har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,7 for det samlede vindue, hvilket vil sige, 

at det kun slipper en fjerdedel så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med opluk 48 mm fals:
 
2 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 1,1 W/m2K 
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0,9 W/m2K 
U-værdien for hele vinduet 1,1 til 1,29 W/m2K 
E.ref for hele vindue -7 til -22,5 kWh/m2 år 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 48 mm fals:
 
2 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 1.1 W/m2K 
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0,9 W/m2K 
U-værdien for hele vinduet 1,05 til 1,2 W/m2K 
Energibalancen for hele vinduet -2 til +14 kWh/m2 år 

U-værdi
Er et isoleringstal, som angiver det varmetab, der 
er igennem et vindue eller dør. Et lavt tal er lig 
med en god isoleringsevne. U-værdier ses i 
størrelserne 0,6-1,8 W/m2K.

G-Værdi
Den energi, som passerer igennem glasset udefra 
via sollyset kaldes energitransmitans og måles i 
G-værdi. En høj værdi er lig med stor varme-
gennemstrømning. G-værdier ses i størrelserne 
0,3-0,74 

E.ref
For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er 
der lavet en standard for fremgangsmåden. Det 
skal være et vindue med opluk på 1,23x1,48m, 
som regnes på. Regnemetoden er: E.ref = 
(G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk 
det er den samlede U-værdi på hele vinduet og 
korrigeret G-værdi.
 
En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med 
varme over hele året. Det er kun meget opti-
merede vinduessystemer, som pt bidrager med 
energi.

FAKTABOKS

Fabrik: Søndervang 15 · 6780 Skærbæk 
Tlf. 74 75 12 55 · Fax 74 75 12 51 · jan@jj-vinduer.dk

Nyt vinduessystem 
der lever op til de højeste krav om energi og isolering..
Vinduessystemet COto® har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,7 for det samlede vindue, hvilket vil sige, 

at det kun slipper en fjerdedel så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag:

3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra  0.51- 0.6 W/m2K
U-værdien for hele vinduet                       0.77-0.85 W/m2K
E.ref for hele vindue                              5.1-17.1 kWh/m2 år
Vinduets Energitilskud                                     9.2-31 kWh/år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 62 mm fals  / standard glas 3 lag:

3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra  0.51-0.6 W/m2K
U-værdien for hele vinduet                       0.65-0.74 W/m2K
Energibalancen for hele vinduet         27.5-40.6 kWh/m2 år
Vinduets Energitilskud                               50.0-74 kWh/år 

U-værdi
Er et isoleringstal, som angiver det varmetab, der 
er igennem et vindue eller dør. Et lavt tal er lig 
med en god isoleringsevne. U-værdier ses i 
størrelserne 0,6-1,8 W/m2K.

G-Værdi
Den energi, som passerer igennem glasset udefra 
via sollyset kaldes energitransmitans og måles i 
G-værdi. En høj værdi er lig med stor varme-
gennemstrømning. G-værdier ses i størrelserne 
0,3-0,74 

E.ref
For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er 
der lavet en standard for fremgangsmåden. Det 
skal være et vindue med opluk på 1,23x1,48m, 
som regnes på. Regnemetoden er: E.ref = 
(G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk 
det er den samlede U-værdi på hele vinduet og 
korrigeret G-værdi.
 
En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med 
varme over hele året. Det er kun meget opti-
merede vinduessystemer, som pt bidrager med 
energi.

FAKTABOKS

Nyt vinduessystem 
der lever op til de højeste krav om energi og isolering..
Vinduessystemet COto® har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,7 for det samlede vindue, hvilket vil sige, 

at det kun slipper en fjerdedel så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med opluk 48 mm fals:
 
2 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 1,1 W/m2K 
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0,9 W/m2K 
U-værdien for hele vinduet 1,1 til 1,29 W/m2K 
E.ref for hele vindue -7 til -22,5 kWh/m2 år 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 48 mm fals:
 
2 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 1.1 W/m2K 
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0,9 W/m2K 
U-værdien for hele vinduet 1,05 til 1,2 W/m2K 
Energibalancen for hele vinduet -2 til +14 kWh/m2 år 

U-værdi
Er et isoleringstal, som angiver det varmetab, der 
er igennem et vindue eller dør. Et lavt tal er lig 
med en god isoleringsevne. U-værdier ses i 
størrelserne 0,6-1,8 W/m2K.

G-Værdi
Den energi, som passerer igennem glasset udefra 
via sollyset kaldes energitransmitans og måles i 
G-værdi. En høj værdi er lig med stor varme-
gennemstrømning. G-værdier ses i størrelserne 
0,3-0,74 

E.ref
For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er 
der lavet en standard for fremgangsmåden. Det 
skal være et vindue med opluk på 1,23x1,48m, 
som regnes på. Regnemetoden er: E.ref = 
(G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk 
det er den samlede U-værdi på hele vinduet og 
korrigeret G-værdi.
 
En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med 
varme over hele året. Det er kun meget opti-
merede vinduessystemer, som pt bidrager med 
energi.

FAKTABOKS

COto® 48 COto® 62
Egen produktion af 
Træ-Aluelementer
- lever op til de højeste krav om energi og isolering.

Nyt vinduessystem der lever 
op til de højeste krav om 
energi og isolering...
Vinduessystemet COto® har en dokumenteret 
U-værdi på ned til 0,7 for det samlede vindue, 
hvilket vil sige, at det kun slipper en fjerdedel 
så meget varme ud som traditionelle vinduer 
med almindelig termoglas.

Egen produktion af 
Træ-Aluelementer
- lever op til de højeste krav om energi og isolering..

Nyt vinduessystem der lever der lever op til 
de højeste krav om energi og isolering..
Vinduessystemet COto® har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,7 
for det samlede vindue, hvilket vil sige, at det kun slipper en fjerdedel 
så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 48 mm fals:

• 2 lag glas med Argon og 
 Cromatech Ultra 1,1 W/m2K

• 3 lag glas med Argon og 
 Cromatech Ultra 0,9 W/m2K

• U-værdien for hele vinduet 
 1,05 til 1,2 W/m2K

• E.ref for hele vindue 
 -2 til +14 kWh/m2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 62 mm fals / 
standard glas 3 lag:
• 3 lag glas med Argon og 
 Cromatech Ultra 0.51-0.6 W/m2K

• U-værdien for hele 
 vinduet 0.77-0.85 W/m2K

• Energibalancen for hele 
 vinduet 5,1-17,1 kWh/m2 år

• Vinduets Energitilskud 9,2-31 kWh/år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med opluk 48 mm fals:

• 2 lag glas med Argon og 
 Cromatech Ultra 1.1 W/m2K

• 3 lag glas med Argon og 
 Cromatech Ultra 0,9 W/m2K 

• U-værdien for hele 
 vinduet 1,1 til 1,39 W/m2K

• Energibalancen for hele 
 vinduet -7 til +16,8 kWh/m2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 62 mm fals /  
standard glas 3 lag:

• 3 lag glas med Argon og 
 Cromatech Ultra 0.51-0.6 W/m2K

• U-værdien for hele 
 vinduet 0.65-0.74 W/m2K

• Energibalancen for hele 
 vinduet 27.5-40.6 kWh/m2 år

• Vinduets Energitilskud 50.0-74 kWh/år

Nyt vinduessystem 
der lever op til de højeste krav om energi og isolering..
Vinduessystemet COto® har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,7 for det samlede vindue, hvilket vil sige, 

at det kun slipper en fjerdedel så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag:

3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra  0.51- 0.6 W/m2K
U-værdien for hele vinduet                       0.77-0.85 W/m2K
E.ref for hele vindue                              5.1-17.1 kWh/m2 år
Vinduets Energitilskud                                     9.2-31 kWh/år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 62 mm fals  / standard glas 3 lag:

3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra  0.51-0.6 W/m2K
U-værdien for hele vinduet                       0.65-0.74 W/m2K
Energibalancen for hele vinduet         27.5-40.6 kWh/m2 år
Vinduets Energitilskud                               50.0-74 kWh/år 

U-værdi
Er et isoleringstal, som angiver det varmetab, der 
er igennem et vindue eller dør. Et lavt tal er lig 
med en god isoleringsevne. U-værdier ses i 
størrelserne 0,6-1,8 W/m2K.

G-Værdi
Den energi, som passerer igennem glasset udefra 
via sollyset kaldes energitransmitans og måles i 
G-værdi. En høj værdi er lig med stor varme-
gennemstrømning. G-værdier ses i størrelserne 
0,3-0,74 

E.ref
For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er 
der lavet en standard for fremgangsmåden. Det 
skal være et vindue med opluk på 1,23x1,48m, 
som regnes på. Regnemetoden er: E.ref = 
(G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk 
det er den samlede U-værdi på hele vinduet og 
korrigeret G-værdi.
 
En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med 
varme over hele året. Det er kun meget opti-
merede vinduessystemer, som pt bidrager med 
energi.

FAKTABOKS

Nyt vinduessystem 
der lever op til de højeste krav om energi og isolering..
Vinduessystemet COto® har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,7 for det samlede vindue, hvilket vil sige, 

at det kun slipper en fjerdedel så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag:

3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra  0.51- 0.6 W/m2K
U-værdien for hele vinduet                       0.77-0.85 W/m2K
E.ref for hele vindue                              5.1-17.1 kWh/m2 år
Vinduets Energitilskud                                     9.2-31 kWh/år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 62 mm fals  / standard glas 3 lag:

3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra  0.51-0.6 W/m2K
U-værdien for hele vinduet                       0.65-0.74 W/m2K
Energibalancen for hele vinduet         27.5-40.6 kWh/m2 år
Vinduets Energitilskud                               50.0-74 kWh/år 

U-værdi
Er et isoleringstal, som angiver det varmetab, der 
er igennem et vindue eller dør. Et lavt tal er lig 
med en god isoleringsevne. U-værdier ses i 
størrelserne 0,6-1,8 W/m2K.

G-Værdi
Den energi, som passerer igennem glasset udefra 
via sollyset kaldes energitransmitans og måles i 
G-værdi. En høj værdi er lig med stor varme-
gennemstrømning. G-værdier ses i størrelserne 
0,3-0,74 

E.ref
For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er 
der lavet en standard for fremgangsmåden. Det 
skal være et vindue med opluk på 1,23x1,48m, 
som regnes på. Regnemetoden er: E.ref = 
(G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk 
det er den samlede U-værdi på hele vinduet og 
korrigeret G-værdi.
 
En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med 
varme over hele året. Det er kun meget opti-
merede vinduessystemer, som pt bidrager med 
energi.

FAKTABOKS

Nyt vinduessystem 
der lever op til de højeste krav om energi og isolering..
Vinduessystemet COto® har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,7 for det samlede vindue, hvilket vil sige, 

at det kun slipper en fjerdedel så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med opluk 48 mm fals:
 
2 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 1,1 W/m2K 
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0,9 W/m2K 
U-værdien for hele vinduet 1,1 til 1,29 W/m2K 
E.ref for hele vindue -7 til -22,5 kWh/m2 år 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Referencevindue 1,23m x 1,48m

Vindue med fast karm 48 mm fals:
 
2 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 1.1 W/m2K 
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0,9 W/m2K 
U-værdien for hele vinduet 1,05 til 1,2 W/m2K 
Energibalancen for hele vinduet -2 til +14 kWh/m2 år 

U-værdi
Er et isoleringstal, som angiver det varmetab, der 
er igennem et vindue eller dør. Et lavt tal er lig 
med en god isoleringsevne. U-værdier ses i 
størrelserne 0,6-1,8 W/m2K.

G-Værdi
Den energi, som passerer igennem glasset udefra 
via sollyset kaldes energitransmitans og måles i 
G-værdi. En høj værdi er lig med stor varme-
gennemstrømning. G-værdier ses i størrelserne 
0,3-0,74 

E.ref
For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er 
der lavet en standard for fremgangsmåden. Det 
skal være et vindue med opluk på 1,23x1,48m, 
som regnes på. Regnemetoden er: E.ref = 
(G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk 
det er den samlede U-værdi på hele vinduet og 
korrigeret G-værdi.
 
En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med 
varme over hele året. Det er kun meget opti-
merede vinduessystemer, som pt bidrager med 
energi.

FAKTABOKS

- lever op til de højeste krav om energi og isolering..

COto® 48

- lever op til de højeste krav om energi og isolering..

COto® 62



I  TRÆ ALU I  TRÆ

Model MINI Ribe
Opfylder kravene til elementer i bevaringsværdige
ejendomme.
Forny de gamle elementer til de tidssvarende gode
energi-egenskaber og behold det ”gamle” udseende.
Topforseglet udvendig og med profil glasliste indvendig.

Laves med 24 mm pålagte sprosser samt
44 og 56 mm glasdelende sprosser.

Kan fås med antik hængsler.

ENERGY LINE
Et træ/alu vindue med træfals er et enkelt opbygget vindues-
system, hvor man stadigvæk får en vedligeholdelsesfri udvendig 
del i aluminum. 

ENERGY LINE fås både som indadgående og udadgående løsning. 

ENERGY LINE leveres med 2 og 3-lags energiglas. 

ENERGY LINE er naturligvis A-mærket. 

U-værdi for hele vinduet: 0,85 w/m2K* - 
Eref for hele vinduet: +1,0 kWh/m2

*Referencevindue = udadgående 1,23 x 1,48 m.



I  TRÆ I  TRÆ

Du kan stort set få JJ vinduer og døre som du vil have dem – fyr 
og mahogni – med eller uden sprosser og i de mål og inddelin-
ger, du ønsker.

Vi anvender udelukkende fyrretræ  af den allerbedste kvalitet 
med et stort indhold af kernetræ, der er harpiksfyldt, hvilket er 
en naturlig beskyttelse mod råd og svamp – som giver vinduet 
en lang levetid.

Vi producerer alle former for vinduer og døre, så du bestemmer 
selv om det skal være bondehusvinduer, topstyrede vinduer eller 
dannebrogsvinduer, og alt er monteret med super lavenergiglas.

Overfladebehandling
Alle elementer kan leveres overfladebehandlet efter ønske. Vi 
sprøjter efter ønske i alle RAL farver. Overfladebehandling øger 
levetiden.

VI SIGER 
ÆRLIGE 
VINDUER 
TIL ÆRLIG 

PRIS ...



I  PLAST I  PLAST

Når man vælger PVC vælger man også et minimum af vedlige-
holdelse samt lang levetid, da de er produceret af slagfast og 
vejrbestandig PVC, og i dag er udførelsen af PVC vinduer så flot, 
at man skulle tro det var trævinduer.

Vi leverer alle former for vinduer i PVC, topstyrede vindue, dan-
nebrogsvindue, dreje/kip vindue og vinduerne kan leveres i 
mange farver udvendigt.

Vinduerne har god varmeisolering, støjisolering og giver stor 
energibesparelse.

Optimal stabilitet sikre meget lang levetid og har minimal vedli-
geholdelseskrav.

Nye vinduer og døre klæder din bo-
lig, især hvis de er velproducerede og  
fremstår med flot finish.
JJ vinduer producere vinduer og døre i 
flere typer som er perfekte til nybyggeri, 
renovering og erhverv.

Hos JJ vinduer leveres alt isat glas som 
standard med super lavenergiglas.

Indvendige profileringer
PVC vinduerne fås med smukt formede 
vandrette poster med ”svanehals” og 
rammernes afrundede form med profi-
leringer, som fuldender det elegante og 
nostalgiske look.

Sidehængt
Traditionel anverfer og storm-
krog eller moderne etgrebs-
betjening efter valg.
Kehlet vinduespost efter valg.
Tætning i neutral grå farve.

Topstyret
Det topstyrede vindue kan stå åbent  
i enhver stilling - og er fastholdt i 
ventilationsstilling.
Kan også leveres med beslag til  
redningsåbning.

Dreje/kip
Special beslag med 
flerpunktlukning.
Moderne etgrebs- 
betjening.



Fabrik: Søndervang 15 · 6780 Skærbæk · Tlf. 74 75 12 55 · www.jj-vinduer.dk

De nye energiruder fungerer ligesom traditionelle termoruder ved at lade solen varme boligen op. 

Energivinduerne er imidlertid belagt med en usynlig metalbelægning, som tillader solens stråler at slippe ind, mens 
varmen indefra reflekteres og forhindres i at slippe ud igen og derved medfører besparelse på varmekontoen.

Energiruder giver en bedre isolering og et lavere varmetab, og ved at skifte gamle termoruder ud med super lav-
energiglas i eksisterende vinduer, kan der opnås en væsentlig besparelse på varmekontoen.

I VI PRODUCERER KVALITET ...

  • Levering sker med egen bil fra fabrikken i Skærbæk
  • Leveres i korrekt emballage 
  • Evt. montage kan tilbydes af vore vinduesmontører

  KONTAKT:  Jan Jessen · Tlf. 74 75 12 55 · jan@jj-vinduer.dk

    Claus Enoch · Mobil 40 19 07 15 · salg@jj-vinduer.dk

I JJ – VINDUER & DØRE 
TILBYDER DIG GRATIS OPMÅLNING / TILBUD 

Værd at vide ...
Måltagning – Når du tager mål, så mål først mellem murstenene/væg til 
væg og træk ca. 25 mm fra både i bredden og højden. Det giver plads til 
en fuge.

Beslåningsskema
Når du bestiller dit nye vindue eller dør, er det vigtigt at angive de rig-
tige åbningsretninger.  I Illustrationen kan du sammenligne åbningerne og 
hængslerne – om dit vindue eller dør skal åbne indad eller udad, samt om 
hængslingen er i højre eller venstre side.

Venstre

Indadgående

Udadgående

Højre

HøjreVenstre

Fakta vedrørende vigtige værdier og målinger:
U-værdi
Er et isoleringstal, som angiver det varmetab, der er igennem et vindue eller dør. 
Et lavt tal er lig med en god isoleringsevne. U-værdier ses i størrelserne 0,6-1,8 W/m2K.

G-Værdi
Den energi, som passerer igennem glasset udefra via sollyset kaldes energitransmitans og måles i G-værdi. En høj værdi er 
lig med stor varmegennemstrømning. G-værdier ses i størrelserne 0,3-0,74

E.ref
For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er der lavet en standard for fremgangsmåden. Det skal være et vindue med 
opluk på 1,23x1,48m, som regnes på. Regnemetoden er: E.ref = (G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk det er den 
samlede U-værdi på hele vinduet og korrigeret G-værdi.

En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med varme over hele året. Det er kun meget optimerede vinduessystemer, som 
pt bidrager med energi.


