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Sidehængte vinduer

D-101-S    D-201-S       D-203-S             D-301-S                 D-302-S                  D-303-S                   D-310-S           D-814-O

Dannebrogsvinduer      Frederiksbergvinduer       Faste Karme

D-214-D   D-316-D       D-814-D         D-824-F          D-823-F            D-102-FiB     D-208-FiB     D-313-FiB    D-304-FiB      D-833-FiB

Topstyret   Terrassedøre

D-101-T   D-201-T              D-203-T              D-301-T                        D-302-T                       D-303-T

                                                                                                                                                                         D-111-TnA      D-222_411-TnA

D-207-T     D-345-T      D-832-T

               D-305-T                                                                D-6031-T

e-mail: info@schweiker.de
www.schweiker.de
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Østerbrovinduer

Dannebrogsvinduer er mo-
derne vinduer der harmo-
nerer fint med traditionelt
byggeri. Vinduerne leveres
med antwerfer eller paskvil
med bremse.

Dannebrogsvinduer Topstyret

Topstyrede vinduer er para-
celhusets foretrukne vindue.
Det udmærker sig ved at
være nemt at betjene og det
leveres standard med venti-
lations mulighed i beslaget.

Denne typeoversigt er kun et udpluk af de muligheder vi kan tilbyde.

5. års produktgaranti.
Lavenergiglas 1,1 som standard.
3. isolerende kamre i profilerne.
Sikker stabilitet med Stålforstærkede
kamre.
Lever op til kravene, som Energiklasse
A vindue.



SCHWEIKER DANLINE
Schweiker – Kunststof-Vinduer

Hos Schweiker Gruppe er ca. 800 medarbejdere beskæftiget.
Schweiker Gruppe er en af Tysklands største ordre produce-
rende virksomheder indenfor vinduer & døre.

Før var der store ruder i dette 70er
parcelhus. Med Schweiker Danline
vinduesparti med topstyret vindue
og terrassedør har huset fået
et moderne udseende.

Dannebrogsvinduer er her
valgt for at føre stilen

tilbage til det oprindelige
udseende af huset.

VINDUER & DØRE TIL:  NYBYGGERI  ·  RENOVERING  ·  TILBYGNINGER  ·  UDESTUER

Danline farveudvalg

Danline Sprosseoversigt

Schweiker Danline vinduer udmærker sig ved at være nemme
at vedligeholde, det er slut med at male og du får tid til at
nyde udsigten.

Schweiker Danline smalle profiler lukker masser af lys ind i
boligen. Med Schweiker Danline kan du få den løsning du
søger uanset om du er til moderne vinduer eller mere traditio-
nelle løsninger.

Alle Schweiker Danline profiler er naturligvis blyfri.

Sprosser ilagt
i glasset.

Leveringssikkerhed, kvalitet og kompetence er alle parametre
der indgår i vores bestræbelser på at være den foretrukne
samarbejdspartner når det gælder vinduer & døre.

Vælg de sprosser der passer til dit hus. Se ovenfor vores udvalg af
sprossemuligheder. Sprosserne leveres i 26 mm eller 45 mm i bredden.
Vi har udvalget du har valget.

Pålimed spros-
se en side på
glasset med
ilagt sprosse
i glasset.

Pålimede spros-
ser på begge
sider af glasset.

Pålimede spros-
ser på begge
sider af glasset
med alu indlæg.

Folier i trædesign

Folier specialfarver
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