
TRÆ/ALUVINDUER
MODERNE ENERGIRIGTIGE VINDUER 

-for stilige hus
Stilige Vinduer



NATUR MILJØ VENDEFALS
Standardstilart Natur med softline kehling 
indvendigt på 2-lags glas og 3-lags glas. 
Den udvendige vinduesramme med 2-lags 
glas har en karakteristisk skråfals.

Mulighed for at vælge mere afrundede 
profiler på indvendige side med 3-lags 
glas og på indvendige og udvendige side 
med 2-lags glas ved stilart Miljø.

Indadgående Vendefals-vinduer i samme  
stilart som Natur eller Miljø. Indadgående og  
udadgående vinduer kan kombineres i samme 
element med samme karmhøjde. 

NATUR

Kastrups træ/alu Natur-serie kombinerer det slanke, danske design med de nyeste teknologier i vinduesbranchen.

 

NATUR
100% Made in Skive



NATUR

Topisoleringsevne med komposit i falsen

Den mest slanke vinduesprofil

Grebstyret bremse er standard

Høj indbrudssikkerhed

Holdbare materialer i høj kvalitet

Vinduer med svanehals

Profilen i karmfalsen er fremstillet i et fiber   armeret 
kompositmateriale, som skaber et højisoleret  
produkt uden risiko for råd eller svamp.

Kun 42mm profilhøjde på alle fastkarmsvinduer 
med 48mm glas. Perfekt til store glaspartier i 
moderne bygninger.

Sidehængte vinduer og terrassedøre er inkl. greb-
styret bremse, som sikrer rammens position under 
normale vindbelastninger. Topstyret, sidestyret og 
topvende er inkl. friktionsbremse.

Alle vinduer og terrassedøre leveres med 
hærdet sikkerhedshagekolber og justerbar 
sikkerhedsslutblik som standard. Kastrups 
træ/alu Natur er PAS24-certificeret.

Ingen brune skjolder med stort set knastrent 
fyrretræ. Ekstra modstandsdygtigt  
pulverlakeret aluminium. En fiberforstærket 
kompositkarm sikrer styrken.

Dannebrogsvinduer i vores klassiske Miljø- 
serie er med en original svanehals profileret 
løsholt som standard.

Dimensioner
Standard karmdybde  120mm
Mulige karmdybde 140, 160, 180, 200mm
Karm-/rammehøjde  86mm
Karmhøjde  42mm
Post 58mm
Tætninger 2, 3 (muligt)
Sprosser 24mm, 44mm, 58mm
Glasdelende sprosse 58mm

Åbningstyper
Fast ü

Topstyret ü

Sidestyret ü

Sidehængt ü

Topvende ü

Drejekip ü

Terrassedør ü

Dobbelt terrassedør ü

Drejekip terrassedør ü

Lydsluser ü

Glashjørner ü

Tilvalg
Klikventil i karmen ü

Notfræsning ü

Åbningsbegrænser ü

Pladebuk ü

Ventilationsstilling Standard
Synlig dræn ü

Låsbart greb ü

Skålegreb til terassedør ü

Magnetkontakt ü

El-vinduesopluk ü

Farvede hængsler ü



NATUR

42mm fyrretræsbundtrin med alu- 
beskyttelse er standard til udadgående 
terrassedøre og er ikke en mulighed på 
indadgående terrassedøre.

15mm lavt komposit/aluminium bundtrin 
er et tilvalg til alle terrassedørstyper.

25mm aluminiumsbundtrin er standard  
til indadgående terrassedøre og er også  
en mulighed på udadgående terrassedøre.

43mm hårdttræsbundtrin i mahogni eller 
eg er et tilvalg til alle terrassedørs typer.

TERRASSEDØRSDESIGN
Med Kastrups nye udadgående træ/alu terras-
sedørsdesign med kun 74mm rammehøjde får 
du mere lys ind i din stue, og du bryder ikke 
facadeudtrykket, når du kombinerer terrassedøre 
med vinduer. Indadgående træ/alu terrassedøre 
har en rammehøjde på 90mm. Derudover kan du 
vælge en vinduesdør men en slank rammehøjde 
på 55mm i stedet for en terrassedør.

Energiperformance
Med standard 3-lags glas
Energiklasse A
Uw 0,78 W/m2K
Eref +13,1 kwh/m2 pr. år
Overholder krav til helårshus ü

Med ECLAZ 3-lags glas
Energiklasse A
Uw 0,78 W/m2K
Eref + 20,6 kwh/m2 pr. år
Overholder krav til helårshus ü

Med ECLAZ som standard 2-lags glas
Energiklasse B
Uw 1,29 W/m2K
Eref -10,6 kwh/m2 pr. år
Overholder krav til sommerhus ü



KULTUR

KULTUR MILJØ
Standardstilart Kultur med softline kehling 
indvendigt på 2-lags glas og 3-lags glas. 
Der kan også vælges indadgående Kultur 
Vendefals-vinduer.

Stilart Miljø med en klassisk afrundet 
profilering på indvendig karm kan også 
vælges på 2-lags glas og 3-lags glas. Der 
kan også vælges indadgående Kultur 
Vendefals-vinduer i stilarten Miljø. 

Kastrups træ/alu Kultur-serie kombinerer fordelene fra Natur-serien med muligheden   
for én designkombination af fyrretræ, miljøcertificeret hårdttræ og aluminium. 

KULTUR

Dimensioner
Standard karmdybde  120mm
Mulige karmdybde 140, 160, 180, 200 mm
Karm-/rammehøjde  86mm
Karmhøjde 42mm
Tætninger 2, 3 (muligt)
Sprosser 24mm, 44mm, 58mm
Glasdelende sprosse 58mm

Energiperformance
Med ECLAZ 3-lags glas
Uw 0,89 W/m2K
Eref +10,5 kwh/m2 pr. år
Overholder krav til helårshus ü

Åbningstyper
Fast ü

Topstyret ü

Sidestyret ü

Sidehængt ü

Topvende ü

Drejekip ü

Terrassedør ü

Lydsluser ü

Glashjørner ü

100% Made in Skive



Kastrups Standard-serie er et suværent valg til  
indadgående vinduer. Du kan få en terrassedør, 
som ligner vinduesserien med 55mm fyrretræs-
bundtrin uden alu-afdækning.

STANDARD

Kastrups træ/alu Standard-serie er et indadgående vinduessystem i et elegant design med en lav karm-/rammehøjde.
 

STANDARD

Dimensioner
Karmdybde  120mm
Karm-/rammehøjde  101mm
Karmhøjde  55mm
Post 88mm
Tætninger 2
Sprosser 24mm, 44mm
Glasdelende sprosse 58mm

Energiperformance
Med ECLAZ 3-lags glas
Uw 0,82 W/m2K
Eref +10,3 kwh/m2 pr. år
Overholder krav til helårshus ü

Med standard 3-lags glas
Uw 0,84 W/m2K
Eref +3,2 kwh/m2 pr. år
Overholder krav til helårshus ü

Med ECLAZ som standard 2-lags glas
Uw 1,31 W/m2K
Eref -17,0 kwh/m2 pr. år
Overholder krav til sommerhus ü

Åbningstyper
Fast ü

Kipdrej ü

Sidehængt indadgående ü

Bundhængt ü

Terrassedør ü

100% Made in Skive



FARVER

Sablé Noir 2100

RAL 9005 FIJI | Sort

Sablé Noir 900

RAL 9010 | Hvid

Mahogni

RAL 9010 FIJI | Hvid

RAL 8016 FIJI | Mahognibrun

Sablé Noir 2100

RAL 7035 | Lysegrå

Eg

RAL 7035 FIJI | Lysegrå

RAL 6009 Struktura | Grangrøn

RAL 7016 | Antracitgrå

RAL 7031 Fine texture | Blågrå

B2 Mellem Bronze

RAL 9005 | Sort

Satin

RAL 7016 FIJI | Antracitgrå

Cotswold

FIJI ALUMINIUMSFARVER

Kastrup bruger som  
standard FIJI-farver, som er 
ekstra modstandsdygtige 
over for ridser og skrammer.  
FIJI-farverne besidder en 
tekstur finish og er derfor 
mere smudsafvisende.

ANODISEREDE FARVER

Kastrup tilbyder  
anodiserede overflader, 
som ofte vælges ud fra et 
arkitektonisk hensyn.  
Anodiseringsprocessen af 
det rå aluminium medfører,  
at overfladen bliver mere 
korrosionsbestandig.

MATTE ALUMINIUMS- 
FARVER

Udover vores FIJI-farver  
tilbyder Kastrup også et  
standardsortiment af RAL- 
farver i en mat glans 30.  
Det er en relativ mat glans,  
som får ridser til at syne 
mindre. 

SABLÉ FARVER

Aluminiumsfarver i en rustik 
struktur med granitlook,  
bliver mere og mere  
populære. Den rå struktur  
i overfladen giver et  
fantastisk spil og et  
eksklusivt udtryk. 

TRÆFARVER

Kastrup tilbyder de  
allermest efterspurgte 
træfarver i Danmark.

HÅRDTTRÆ

Vores hårdttræ kommer  
fra miljøvenlig og bæredygtig 
skovdrift. Træet får en grund-
behandling med klar olie mod 
skimmelsvamp, før produktet 
forlader fabrikken. 

DESIGNGLAS

Designglas, eller ornament-
glas, bruges til vinduer og 
døre, hvor man ønsker at 
begrænse indkig, f.eks på 
badeværelsesvinduer og 
facadedøre.  

Træ/alu facadedøre Træ/alu pladedøre Træ/alu AluFrontLine Træ/alu skydedøre INVI
Facadedøren er bygget op 
af ren aluminium på yder-
siden og træ indvendigt.

Den mest udbredte 
pladedørstype med en 
aluminiumskarm og en 
MDF-dørplade.

Denne eksklusive pladedør 
har udelukkende aluminium 
udvendigt og træ indvendigt.

Vores mest solgte skyde-
dørsserie er Natur træ/alu, 
der matcher den tilsvarende 
vinduesserie.

Det ultra slanke træ/alu vindue 
vindue med skarpe linjer til 
den moderne arkitektur med 
fremragende energievne.



Vi er én af Danmarks hurtigst voksende vindues- og dørproducenter.

kastrupvinduet.dk

Kastrup A/S Holstebro

Mosebyvej 40 · 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1500
plast@kastrupvinduet.dk

Kastrup A/S Skive

Fabriksvej 5 · 7800 Skive
Tlf. 7026 6702
traealu@kastrupvinduet.dk

Vinduesudstilling

Østjylland Tilst Skolevej 27 · 8381 Tilst
Vestjylland Mosebyvej 43 · 7500 Holstebro
Sjælland Ejby Industrivej 2 · 2600 Glostrup
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