
Renovér med Renæssancevinduet 
og bevar bygningens oprindelige sjæl

Renæssancevinduet fra Skjern Vinduer er skabt til renoverings-
opgaver, hvor man ønsker at bevare det oprindelige arkitekto-
niske look uden på nogen måde at gå på kompromis med

økonomi
energirigtighed
kvalitet
håndværksmæssige traditioner.
Renæssancevinduet kan leveres i enhver tænkelig geometri 
som både døre og vinduer, og egner sig lige så godt til villaer 
som til større boligblokke fra tiden omkring århundredskiftet.

Vi bidrager meget gerne 
med al vores viden i be-
stræbelserne på at finde 
den perfekte løsning på 
alle parametre.

Kontakt os gerne for 
en uforpligtende snak!

Når håndværk er vigtigt

Skjern Vinduer A/S
Vestergade 41

DK-7400 Herning

 T +45 70152511
 F +45 70152510

info@skjern-vinduer.dk
www.skjern-vinduer.dk

Skabt til bevaringsværdige bygninger med 
det oprindelige udtryk både ude og inde. 

Renæssancevinduet
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Ny vinduesserie til bevaringsværdige bygninger:
 

Vælg mellem træ, træ/alu og koblet
- få samme look både udefra og indefra!

Med udgangspunkt i det design og de håndværksmæssige 
løsninger, der blev anvendt til vinduesproduktion for mere 
end 100 år siden, har Skjern Vinduer udviklet en helt ny 
serie vinduer.

Vinduesserien er særdeles velegnet til renovering af beva-
ringsværdige bygninger hvor man – af hensyn til æstetik og 
myndighedskrav – ønsker at fastholde ejendommens oprin-
delige udseende.

Vinduesserien er usædvanlig tro mod traditionerne og da 
det er lykkedes at fastholde et ensartet udtryk i alle tre 
typer vinduer, kan disse frit sammensættes alt efter ønsker 
til energiklasse, myndighedskrav og vedligeholdelsesfrihed 
i et og samme byggeri.

Den smalle ”bispehue-sprosse” på kun 19 mm er gennem-
gående i alle tre vinduestyper og alle samlinger er lavet 
”som dengang”. Vinduerne kan beslås efter ønske.

Vi kalder den nye vindues serie for 
Renæssance vinduer

Renæssance vinduerne opfylder naturligvis også 
det nye bygningsreglements energikrav 

Uanset om der er tale om Renæssance koblet, Renæssance 
træ eller Renæssance træ/alu er vinduerne ikke bare ens 
i udtryk. De har også det rigtige i udtryk. Det betyder, at 
det koblede vindue ikke er den eneste mulige løsning, når 
bygningens ansigt ønskes bevaret.

Designet repræsenterer helt ned til mindste 
detalje de traditionelle snedkerløsninger.

R
enæ

ssancevinduet

Renæssance vinduer er designet og produceret
med respekt for traditionen og det gode håndværk

Træ og koblet udføres med 
usynlige hjørnesamlinger.

Koblingen løsnes let for rengøring. Trævinduer med enkeltglas udføres med kitfals.

Renæssance hjørnebeslag giver 
et autentisk udseende.

Hvide anverfere og stormkroge. Fåes også i messing 
og blank.

Vinduerne kan beslås med specielle nostalgi-
hængsler.

Den originale 19 mm smalle bispehue 
sprosse - indefra.

Lodrette hjørnesamlinger i træ/alu modellen.19 mm sprosse - udefra.
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