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STM VINDUER A/S

Hos STM Vinduer A/S har vi konstant fokus på investering i
vores produktionsapparat så vi kan producere effektivt,
ensartet og i en førsteklasses kvalitet - Kvalitet betaler sig!

Velkommen til STM Vinduer A/S
Bygningens øjne

Skærpede energikrav

Sammensætningen af de forskellige vindues- og
dørtyper har stor betydning for oplevelsen af bygningens samlede udtryk og arkitektur.
Derfor er det en stor og vigtig beslutning, når
de nye vinduer og døre skal vælges. Det kræver
megen overvejelse, og der er ofte mange faktorer
at tage hensyn til.

Den 1. juli 2020 trådte det annoncerede
tillæg til Bygningsreglementet 2018 i
kraft, hvor energikravene til vinduer og
døre skærpes med en overgangsperiode
på 6 måneder. Dette betyder, at B-mærkede
vinduer og døre, med enkelte undtagelser, ikke må
anvendes til nybyggeri og renoveringsopgaver efter
1. januar 2021

Kvalitet betaler sig
STM er en førende dansk producent af vinduer og
døre i fyr kernetræ, mahogni og træ/alu.
Vi har mere end 40 års erfaring og har positioneret
os som producenten af kvalitetsprodukter med en
høj grad af fleksibilitet i produktionen.
Vi producerer vinduer og døre efter dine ønsker og
behov - ingen opgave er for stor eller for lille.

Lad dig inspirere
Jeg håber, du vil finde ideér og inspiration til dine
nye døre og vinduer på de næste sider.
Kig også ind på vores spændende hjemmeside på
STMvinduer.dk og leg med vores »Vinduesdesigner«, som er et spændende online redskab til at
træffe de rigtige beslutninger om farver og design
til dine vinduer og døre.

Tryghed
Når du vælger vinduer og døre fra STM, er der stor
fokus på din sikkerhed - så du føler dig tryg i dit
eget hjem.

God fornøjelse!

Fokus på energirigtige løsninger
Vi har i forbindelse med produktudvikling og salg
stor fokus på at opfylde alle energikrav i Bygningsreglementet med vores vinduessystemer.

Finn Methmann
Adm. direktør

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Kvalitet betaler sig
En investering i vinduer og døre kræver
en grundig overvejelse. Vi taler jo om dit
hjem og din hverdag – om værdier, som
skal kunne holde i meget lang tid.

4
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STM VINDUER A/S
Alle elementer produceres efter moderne
produktionsmetoder og
med højteknologiske
maskiner.
Om det er klassisk fyrretræ, mahogni eller træ/
alu vinduer, producerer
STM altid i førsteklasses
kvalitet - det betaler sig!

Husets vigtigste investering?
Med over 40 år på markedet har STM samlet stor viden og erfaring, som vi
med stor glæde lægger ind i hvert produkt herfra. På dine vegne er vi krævende, når det handler om trækvalitet og træbearbejdning, om indgangskontrol og strømlinede processer, om håndværkstraditioner og individuelle
konstruktioner, om optimal overfladebehandling og finish, samt om udgangskontrol og emballering. Det er baggrunden for, at du som kunde trygt
kan bygge nyt eller renovere med vinduer og døre fra STM.

4 Vinduer og døre fra STM
leveres i fyr, træ/alu, mahogni
eller eg

4 I vores produktion anvender vi
råvarer fra skove, der er certificeret efter FSC & PEFC.

4 Fyrretræ, der tilgår vor produkSTM bestrider selv hele værdikæden fra udvikling til aflevering af de færdige
kvalitetsprodukter hos kunden. Samarbejdet med tømmerhandlere og håndværkere bygger på gensidig respekt og høje ambitioner om kundetilfredshed.
Du kan derfor være sikker på levering af kvalitetsprodukter til den rette tid
samt hurtig service og udbedring, hvis du ikke er mindst 100 procent tilfreds
med dine produkter fra STM.
- Den gode kvalitet betaler sig i det lange løb.

Vi hjælper dig med at vælge
den bedste vinduesløsning!

tion, har et indhold af kernetræ
på minimum 90 pct. og en fugtighed på maksimalt 15 pct.

4 Vi anvender kun knastfrit fingerskarret kernetræ, hvorfor
du med vinduer fra STM ikke
vil opleve knastgennemslag
i malingsoverfladen. Den
vedbliver med at være blank
og smuk.

4 Alle vore produkter leveres
som standard med sikkerhedspakke 1.

Prøv også »vinduesdesigneren« på www.stmvinduer.dk
STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Lys og æstetik
Vinduerne i dit hjem danner
rammerne for det unikke lys
og rum. De rigtige valg af
vinduer er afgørende for, at
der skabes velvære, den optimale stemning og komfort
i de enkelte rum.
Set udefra er vinduer og
døre med til at give en
bygning stil. De kan skabe
harmoni og balance eller
dynamik og de kan også
medvirke til at ændre husets
stil - det er vigtigt hér at
have blik for det æstetiske
i at ramme bygningens
karakter.

6
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LYS OG ÆSTETIK

Åbningerne i
bygningen er
som pauserne
i en smuk tale

Vinduer og døre er en væsentlig del af dit hus’ identitet
Naturens lys betyder meget for vores døgnrytme,
humør og aktivitetsniveau. Det er videnskabeligt
bevist. Ovenlys, tagvinduer, små sprossevinduer,
store glasfacader. Alle fanger og spreder de lyset
forskelligt. Vinduernes størrelse, antal og placering
i et rum har afgørende betydning for din oplevelse
af at være der.
Lysindfaldet og udsigten er med til at give os en
oplevelse af glæde, hygge og velvære. Hvem nyder
ikke at sidde i sin yndlingsstol og følge de drivende
skyer med øjnene, mærke solens varme eller fascineres af snefnuggenes vrimmel?
Set udefra er vinduer og døre med til at give en

bygning stil. De kan skabe harmoni og balance
eller dynamik og overraskelser. Alt efter hensigten.
Åbningerne i bygningen er som pauserne i en smuk
tale. Som livgivende åndedrag.
De er kontakten mellem huset og omverdenen.
Beregnet til udsyn og indblik. Indrammet af stærke
og smukke materialer.
Dine vinduer og døre er en del af husets sjæl, og
det er vigtigt for stemningen - både ude og inde
- at huset har det rette udtryk. Det forøger også
værdien på din ejendom betydeligt, når æstetik og
design går op i en højere enhed.

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Detaljer og finish
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DETALJER OG FINISH

STM anvender kun kernetræ fra langsomtvoksende
fyrretræ, der har et højt indhold af olier og harpiks
med skimmel- og svampedræbende stoffer.

4K
 nastfrit kernetræ er din garanti for STM produkternes lange levetid og en finish uden brune ringe fra
knastgennemslag.
4T
 ræforarbejdningen foretages på vor fuldautomatiske
maskinpark af veluddannede maskinsnedkere - ”best
in class”.
4V
 indues Industrien foreskriver 80 my malingslag,
STM påfører mellem 20-30% mere, hvorfor vore kunder oplever en lækker overflade med stor slidstyrke.
4 Varmkant kan fås i lysegrå eller blank mod tillæg.
4T
 rin i Jatoba, mahogni og eg samt hængsler i rustfri
stål mod tillæg.
4T
 errassedør med gennemgående greb og dobbeltcylinder mod tillæg.
4S
 APINO elementer kan mod tillæg leveres med hvid
eller grå siliconefuge istedet for sort glasbånd.

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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STM har leveret mange spændende
løsninger, som sikrer det perfekte
indeklima samtidig med, at varmetabet er minimalt.

Energi og komfort
i alle husets rum

Moderne vinduer og døre er isolerende i en grad, så
investeringen tjener sig hjem på varmeregningen.
Det gavner ikke kun din privatøkonomi, men også
det globale klima.
7 procent af det danske energiforbrug siver ud gennem utætte og dårligt isolerede vinduer. Det svarer
til det dobbelte af den samlede energiproduktion fra
landets vindmøller. A-mærkede energivinduer er en
del af løsningen.
Komforten ved et energivindue kan mærkes. Slut
med blafrende lys og træk i nakken. Ingen kuldestråling ind i rummet, og ingen dug eller kondens,

10
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der giver dårligt indeklima. I stedet får du vinduer og
døre, som kun kræver minimal eller ingen vedligeholdelse - lavet på specialmål, hvis du ønsker det.
Med største lethed kan du åbne og ventilere huset
eller lukke og holde storm og skybrud ude, når det
er nødvendigt.
Med ekstra lydtermo kan selv støjen fra trafikken
eller snurrende maskiner i nabolaget bliver dæmpet,
så du i ro kan nyde en god snak med dine nærmeste. Med kvalitetsvinduer og -døre kan du glæde dig
over et behageligt indeklima, hvor temperaturer og
luftfugtighed er i en sund balance.

ENERGI OG KOMFORT
Indeklimaet har høj prioritet hos STM vinduer.
Med kvalitetsvinduer og -døre kan du glæde
dig over et behageligt indeklima, hvor temperaturer og luftfugtighed er i en sund balance.
STM kan hjælpe dig med at træffe de rigtige
valg fra starten - det betaler sig i længden.

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Energiklasser for produktsystemer
En bygnings varmetab foregår gennem klimaskærmen. Klimaskærmen består bl.a. af ydervægge
og vinduer. Her har et vindue større varmetab end
en ydervæg. Men til forskel fra ydervæggen kan
vinduet tilføre energi til boligen i form af dagslys og
varme fra solen.
Energistyrelsen og Vindues Industrien har indført en
ny energimærkningsordning for vinduer. Ordningen

12
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gør det nemt at finde det mest energirigtige vindue.
Energimærkerne viser på en skala fra A til F, hvor
energirigtigt vinduet er. Du kender skalaen fra andre
produkter som køleskabe, opvaskemaskiner, biler,
lyspærer m.m.
Beregningen af energitilskuddet sker for et referencehus med danske klimadata.

G-værdi: G-værdien er et udtryk for gratisvarme. Den fortæller, hvor stor en del af den solenergi, der rammer ruden
udvendigt, passerer gennem ruden og ind i rummet. G-værdien er et tal mellem 0 og 1, og jo højere g-værdi, jo mere
gratisvarme kommer der ind i rummet.
Eref: Energitilskuddet beregnes ud fra U- og g-værdien efter
formlen Eref(kWh/m2·år) = 196,4 · Gw - 90,36 · Uw. Hvis
værdien er negativ, betyder det et netto varmetab. Hvis den er
positiv, får bygningen et netto varmetilskud. Placeres vinduer
korrekt i forhold til solen, kan der over året tilføres mere energi end der tabes.
Derfor er kravet jf. Bygningsreglementet, at energitilskuddet
(forholdet mellem varmetab og varmetilskud fra solen) ved
udskiftning mindst må være på -17 kWh/m2/år svarende til
kravene i BR 2018.

Energitilskud Eref

(kWh/m² vindue pr. år)

A

0 < Eref

B

-17 < Eref < 0

C

-33 < Eref < - 17

D

-55 < Eref < - 33 *

Ψ

UW
UW
Ueff

Uw
Vinduets varmetab

E ref
E ref

UW

Kuldebro
rundt om vinduet

E

-60 < Eref < - 55 *

Vinduerne er et af de byggematerialer, der historisk set har påført det
største varmetab til bygninger.
Derfor er det vigtigt at vælge den
rigtige energiklasse til dit hjem.

F

Eref < - 60 *

*Vinduer klassificeret i energiklasse D eller dårligere
er som hovedregel kun lovlige at anvende i byggeri, der
ikke er omfattet af Bygningsreglementet.

Ψ ΨUW

E refUeff
Ueff E ref

Varmetabet
gennem samlinger

Ψ

Eref
Energibalance udtrykt
ved varmetilskud

Ψ

Ueff

Ueff

Energibalance
Kuldebro rundt om vinduet
udtrykt ved varmetab

STM producerer vinduer som opfylder lovgivningens skrappeste
krav - A mærkning - se mere om glastyper på side 40
Se iøvrigt også »energiberegneren« på www.stmvinduer.dk
STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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ENERGI OG KOMFORT

U-værdi: Varmetabet ved vinduer og døre opgøres i U-værdi
og er udtryk for energi, der passerer gennem 1 m2 af en
bygningsdel pr. sekund ved en temperaturforskel på 1 grad
mellem ude- og indenfor og benævnes som W/m2K. U-værdien kan være op til 6,0 W/m2*K, hvilket er meget høj
sammenlignet med en isoleret bygningsdel. De bedste vinduer
er med 3-lag energiglas med lavt energitab på under 1 W/
m2*K.

Skift dine gamle vinduer
- og spar på energiregningen

Som privat boligejer
har du mulighed for at
søge om energitilskud
hos dit energiselskab.
Tilskudsstørrelsen er
afhængig af energibesparelsen ved vinduesudskiftningen.

14
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SPAR PÅ ENERGIEN

Bæredygtig produktion
Hver især har vi et ansvar for klodens ressourcer,
og det kan du som forbruger leve op til ved at
spørge efter vinduer og døre af træ fra bæredygtige skove. Du ser det ved at finde mærket med
FSC eller PEFC, og STM Vinduer A/S benytter ikke
andet. Hos os rækker bæredygtigheden også helt
ind i produktionen, hvor vi lægger vægt på et godt
arbejdsmiljø og produktionsmetoder, som minimerer risikoen for skader og unødvendig nedslidning af
medarbejderne.
Mærkningen af døre og vinduer tjener til bedst
mulig gennemsigtighed.

Energirigtige vinduer
Alle STMs vinduer og døre leveres med 2- eller
3-lags lavenergi ruder med varmkant som standard og kan erstattes med optimerede lavenergiruder.
De slanke profiler sikrer stort lysindfald og bidrager
derfor med ekstra varmetilskud til boligen.

STM tilbyder
energibesparende
og miljøvenlige
løsninger i fyrretræ,
træ/alu og mahogni.

STM Vinduer
køber grøn strøm
hos Langelands
Elforsyning.
Med energirigtige vinduer fra STM kan du også
opnå energisparetilskud fra dit energiselskab.
STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Sikkerhed skaber

tryghed
Forudsætningen for et frit liv er, at du føler dig tryg,
sikker og uden for fare - uanset om du er i en lejlighed, fritliggende bolig, institution eller virksomhed.
Tryghed er en menneskeret.
Vinduer og terrassedøre er ofte tyvens foretrukne
indgang, da de kan brydes op uden besvær og i fred
og ro. Hvis du står for at skulle skifte vinduer og
døre i din bolig, er det en god ide at se nærmere på,
hvordan du sikrer dig mod ubudne gæster.
Sikkerhed er standard fra STM og gør, at du kan
sove trygt om natten.

Alle vinduer leveres som standard med
hærdede sikkerhedspaskvil, justerbart indbrudshæmmende slutblik og sikkerhedslimede ruder.
Dørene leveres med falle/rigle og 2 sikkerhedspaskvil, så de er sikret på tre punkter imod
opbrud.
Ud over det kan du vælge forstærkning af materialerne og ekstra mekaniske eller elektroniske
sikkerhedsanordninger.

Om det er på arbejdspladsen eller i familiens “HELLE”, så er det værd at sikre sig.
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SIKKERHEDSNOKKER
Sikrer at rammen
ikke kan afmonteres
hvis hængslerne
skæres over.
GREBSSPÆRRE
PÅ VINDUESGREB
Fungerer både som
børne- og indbrudssikring.

SIKKERHEDSSLUTBLIK
Justerbart med
skråtstillede skruer,
øget sikkerhed mod
indbrud.
SIKKERHEDSPASKVIL
2 - 3 lukkepunkter
som giver
øget sikkerhed
mod indbrud.
FULDLIMEDE
RUDER
Sikrer at ruden ikke
kan afmonteres
hvis glaslister bliver
fjernet
HAGEKOLVER AF
HÆRDET STÅL
Modstandsdygtig
over for skærende
værktøj.

STANDARD VED ALLE
STMs PRODUKTTYPER

EKSTRA TILVALG
SOM SUPPLEMENT

AFLÅSELIGT
VINDUESGREB
Fungerer både som
børne- og indbrudssikring.
INDVENDIG
CYLINDER PÅ
TERRASSEDØR
Ekstra sikkerhed i
hjemmet når terrassedøren låses med
cylinder indefra.

GREBSSPÆRRE
PÅ
TERRASSEDØR
Fungerer både som
børne- og indbrudssikring.
EKSTRA
CYLINDER PÅ
DØR
Dobbelt sikring af
hoveddør.
INDVENDIG
CYLINDER PÅ
DØR
Ekstra tryghed i
hjemmet når døren
låses med cylinder
indefra.
LAMINERET
GLAS
Sikring mod personskade og indbrud da ruden ikke
kan slås i stykker

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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SIKKERHED & TRYGHED

Når du vælger vinduer og døre
fra STM, er der stor fokus på din sikkerhed
- så du kan føle dig tryg i dit eget hjem.
Se iøvrigt også vores låsesystem på side 44.

Fyrretræ (SAPINO)
- det klassiske valg
Vinduer og døre i fyr kernetræ
I vores produktion anvender vi kernetræ fra fyrretræsskove, hvor træet vokser langsomt og derved
danner en fast og hård kerne, der er meget stabil og
fugtafvisende. Vi anvender udelukkende fyrretræ
med en andel af kernetræ på minimum 90 %.
Kernetræet er imprægneret fra naturen på grund af
det høje indhold af olier og harpiks, der samtidigt

18

STM VINDUER - kvalitet betaler sig

indeholder skimmel og svampedræbende stoffer.
Kernetræ i fyr er derfor yderst velegnet til produktion af vinduer og yderdøre. Det er vores målsætning,
at vores vinduer og døre skal passe til alle bygninger
og miljøer. Derfor er det også vigtigt for os at vide,
hvis du har helt specielle ønsker til udformning af
dine vinduer og døre. Måske er der flere muligheder
for at realisere din ønskebolig, end du tror.

FYRRETRÆ SAPINO

I vores produktion anvender vi udelukkende fyrretræ af førsteklasses kvalitet,
hvor et af kravene også er, at det skal
være knastfrit, hvorved man undgår
brune ringe fra knasterne, der med tiden
trænger igennem malingen.

Hos STM er det muligt at få
fremstillet elementer, der tilgodeser individuelle ønsker og behov.
Vi har et komplet vindues- og
dørprogram, der fremstilles efter
mål og opgave med moderne produktionsmetoder og højteknologiske træbearbejdningsmaskiner.
Det giver dig mulighed for at få
vinduer tilpasset »skæve vinkler«
og unikke bygninger.
Træ er et naturprodukt, og kan
ligesom alle andre materialer
nedbrydes af vind og vejr samt
solens UV-stråler. Derfor er den
rette overfladebehandling yderst
vigtig.
Alle STMs fyrretræselementer er
overfladebehandlet jvf. »2ØKO«,
som er miljøvenligt, og sammen
med STMs solide karm/ramme
konstruktion giver det en lang
levetid.

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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PRODUKTDATA: SAPINO A
Træsort

Fyr kernetræ, knastfrit

Overfladebehandling

Standardfarver udvendig og indvendig

Overfladebehandling

Standardfarver udvendig og indvendig

Sikkerhedspakke

Sikkerhedspakke 1.

Sikkerhedspakke

Sikkerhedspakke 1.

Glaslister

Fyrretræ - for oven og siderne,
Alu-bundglaslister, Pulverlakerede

Glaslister

Alu-glaslister, Pulverlakerede

Termorude

3-lags lavenergirude med varmkant

Termorude

2-lags lavenergirude med varmkant

Karm

Karm

52 x 90 mm (mod tillæg)
52 x 115 mm
52 x 144 mm (mod tillæg)

52 x 90 mm (mod tillæg)
52 x 115 mm
52 x 144mm (mod tillæg)

Sprosser

Sprosser

24 mm (energisprosser)
42 mm mod tillæg
64 mm mod tillæg

24 mm (energisprosser)
42 mm mod tillæg
64 mm mod tillæg
Udvendige energisprosser
leveres i alu

Teknisk data:

SAPINO

Teknisk data:

SAPINO A

U-værdi (Uw)

+1,33

U-værdi (Uw)

+0,95

G-værdi (Gw)

+0,54

G-værdi (Gw)

+0,45

-14,1

E-ref (Eref)

+2,8

ÆRPED

V

ER

E

K

EN

Skærpede energikrav
Læs mere på side 3.

A

E-ref (Eref)

S

Fyr kernetræ, knastfrit

Træsort

GIKR

FAKTA
OM FYR KERNETRÆ
Vi anvender udelukkende fyrretræ af førsteklasses kvalitet med høj andel af kernetræ,
som p.g.a. dets fasthed højst optager 20%
fugt. Da forrådnelsesprocessen først starter
ved 30% fugt, er fyr kernetræ yderst velegnet til produktion af vinduer og yderdøre.
Overfladebehandling:
Fyrretræselementer leveres udelukkende i
knastfrit fingerskarret kernetræ, som er
meget stærk og modstandsdygtigt og uden
knastgennemslag i malingen. Fyrretræet
tilføres behandlingssystemet “2 ØKO”
herefter mellemslibes og topbehandles med
vandbaseret maling i elektrostatisk anlæg.
STM påfører 20-30 % mere maling end
Vindues Industriens krav som foreskriver
80 my.
2 ØKO krav:
Hele elementets udvendige del (fra
tætningsplan og udad) består af 100%
kernetræ.
Farver:
Vores elementer leveres i 17 standardfarver,
men hvis du ikke finder den ønskede farve
imellem disse, kan du vælge mellem mange
specialfarver mod et mindre pristillæg.

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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FYRRETRÆ SAPINO

PRODUKTDATA: SAPINO

22
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TRÆ/ALU - TINIUM

Træ /alu
- det fornuftbetonede valg

STM TINIUM (TINIUM 2020) sætter ingen begrænsninger for
dine drømme og din kreativitet.

Ingen udvendig
vedligeholdelse
STM TINIUM er indvendig et trævindue
i fyrretræ eller mahogni med et højisolerende
isolator i kompositmateriale mellem træet og den
udvendige klimaskærm i aluminium. Konstruktionen
tilsikrer, at vinduets traditionelle udtryk bevares.
Elementerne er udvendig beklædt med en vedligeholdelsesfri klimaskærm i pulverlakeret aluminium
og kræver ingen anden vedligeholdelse end almindelig vask et par gange om året.

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Udvidet garanti på træ/alu
STM yder 10 års garanti på
træ/alu produkterne

24
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TRÆ/ALU - TINIUM

Danmarks bedste vinduessystem - kvalitet
og holdbarhed og ingen vedligeholdelse

TINIUMserierne er bygget op af en trækerne, der
udgør det indvendige udtryk og funktion, kompositmateriale, der udgør falsen i karmen og derved tilsikrer
vinduet gode isoleringsværdier, samt et fugtafvisende
materiale i et af vinduets sårbare steder. Udvendigt
afsluttes karm og ramme stykkerne med en slank
pulverlakeret aluminiumsprofil. Vores aluminiumsprofiler
gennemløber en 9-trins behandling, og kun de bedste
polyesterpulvere med facadegodkendelse anvendes.
Resultatet er en førsteklasses kvalitet samt en flot
overfladefinish.
De indbyggede dræn i kompositmaterialet sikrer,
at regnvand løber ud og ikke kommer i kontakt med
trækarme og øvrige bygningsdele.

FAKTA
OM TRÆ / ALU
Fyr kernetræ leveres ligeledes som et kombina
tionsprodukt, hvor træets udvendige side er
beklædt med pulverlakeret aluminium, hvilket gør
produktet yderst velegnet til vinduer og døre til
det barske danske klima. Kombinationen træ/aluminium anvendes først og fremmest i byggerier,
hvor man ønsker minimal udvendig vedligeholdelse og samtidig en æstetisk indvendig overflade i
form af træ.
Overfladebehandling:
- Fyrretræet overfladebehandles efter “2 ØKO”.
Bestående af en grundbehandling og efter endt
tørring en overfladebehandling som opfylder forudsætninger og udfald i henhold til DS/EN 927-1.
-Vores aluminiumsprofiler gennemgar en 9-trins
cromatiserings-proces efterfulgt af en lakering i
henhold til DIN50.939.
-Overfladebehandlingen af mahogni udføres som
standard som en 2-trins behandling i form af en
pigmenteret- og efter en klar oliebehandling.
Farver:
Elementerne leveres i mange standardfarver (spe
cialfarver tilbydes mod et tillæg). Det er muligt
inden for standardfarverne at bestille forskellige
farver på aluminium udvendig og det indvendige
træ - til samme pris).

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Kombinationen af træ og aluminium anvendes først og fremmest i byggerier, hvor man ønsker at bevare udtrykket som fyrretræsvinduer, og
hvor der er ønske om en minimal udvendig vedligeholdelse og samtidig
et ønske om en æstetisk indvendig overflade i form af træ.

26
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TRÆ/ALU - TINIUM

Garantibestemmelser
Se nærmere information
på www.STMvinduer.dk

PRODUKTDATA: STM TINIUM (TINIUM 2020)

Sikkerhedspakke

Sikkerhedspakke 1.

Termorude

3-lags optimeret lavenergirude med
varmkant

Falstype

Lige fals i kompositmateriale

Karm

46 x 127
46 x 156 mod tillæg
46 x 178 mod tillæg

Sprosser

24 mm (energisprosser)
42 mm (energisprosser)
64 mm (energisprosser)
64 mm mod tillæg

Teknisk data:

STM TINIUM
0,75

G-værdi (Gw)

0,40
+ 10,3

STM
TINIUM

RG

E

E-ref (Eref)

EN

U-værdi (Uw)

IC
TIF ER
R

2

Standardfarver udvendig og indvendig

E

Overfladebehandling

CE

Indvendig: Fyr kernetræ, knastfrit
Falsprofil: Højisolerende og vedligeholdelsesfri kompositkonstruktion.
Udvendig: Aluminiumsprofiler

ET

Udformning

IK L AS

S

PRODUKTDATA: TINIUM 2+

Skærpede energikrav
Se nærmere information på side 3.

Udformning

Indvendig: Fyr kernetræ, knastfrit
Falsprofil: Højisolerende og vedlige
holdelsesfri kompositkonstruktion.
Udvendig: Aluminiumsprofiler

Overfladebehandling

Standardfarver udvendig og indvendig

Sikkerhedspakke

Sikkerhedspakke 1.

Termorude

2-lags lavenergirude med varmkant

Falstype

Skrå fals i kompositmateriale

Karm

52 x 115
52 x 144 mod tillæg

Sprosser

24 mm (energisprosser)
42 mm mod tillæg
64 mm mod tillæg

Teknisk data:

TINIUM 2+

U-værdi (Uw)

+ 1,34

G-værdi (Gw)

+ 0,54

E-ref (Eref)

- 15,0
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Skærpede energikrav
Læs mere på side 3.
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Døren til dit hjem
Uanset hvilket hus du bor i, er hoveddøren portalen til dit hjem og afspejler husets stil og stemning. Vælg din nye dør med omhu, så du er
sikker på, den passer til dit hus, dine ønsker og ikke mindst beskytter
boligen mod vind og vejr i mange år.

28
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DØREN TIL DIT HJEM

Vælg din hoveddør med omhu - den skal være indbydende og
matche husets stil og sjæl. Materiale- og farvevalg må gerne
skille sig ud fra vinduerne - det giver dit hus stil og karakter.

Tilbehør
Prikken over i’et til et personligt udtryk er det tilbehør,
du vælger til din nye dør. STM tilbyder uanede
muligheder såsom sideparti, flere typer dørtrin,
sparkeplader, greb, lås, dørspion, brevindkast eller
yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Vedligehold
Tænk på hvordan din nye dør skal vedligeholdes.
En olieret massiv dør af mahogni kræver noget oftere
vedligeholdelse end en malet yderdør. Placering ift.
verdenshjørnerne kan også have en betydning. Mørke
farver kan være en udfordring på sydvendte facader,
fordi mørke farver absorberer mere lys og har dermed
større risiko for at falme.

Sikkerhed
For at mindske risikoen for indbrud, leveres mange
modeller som standard med ekstra kraftige beslag.
Du har også mulighed for at tilvælge løsninger, der
yderligere sikrer din bolig, såsom ekstra cylindere
eller sikkerhedsnokker.

Energi
Bygningsreglementet stiller krav om, at yderdøre
skal være velisolerede og tætte, så der ikke spildes
en masse varme. Se efter U-værdi. Jo lavere U-værdi,
jo bedre er døren til at holde på varmen. Alle STM s
yderdøre er DVV -mærket og din garanti for en dør af
høj kvalitet. DVV -mærket er Vindues Industriens certificering, som sikrer dig, at dørene opfylder en række
krav til materialekvalitet og udformning.
Alle pladedøre er højisolerende, formstabile og yderst
holdbare.

Farver
Overfladen og farven er i høj grad med til at bestemme helhedsindtrykket af døren og dermed give
husets karakter. Den samme dør kan ændre udtryk,
når du ser den i en anden farve. Døren leveres altid
overfladebehandlet. Vælg mellem en af vores mange
standardfarver eller (mod et mindre tillæg) en specialfarve.
Bemærk at glasbånd som standard er sorte og tætningslister lysegrå - uanset farven på døren.

STM VINDUER - kvalitet betaler sig

29

Sortimentet giver mulighed for at designe en dør, der
passer netop til dig og dit hus. STMs facadedøre er
velegnede til såvel nybyggeri som renovering.

STM døre leveres med hærdede
sikkerhedspaskvil, justerbart
indbrudshæmmende slutbik og
sikkerhedslimede ruder. Sikkerhedsnokker og sikkerhedsglas
kan tilvælges mod en mindre
merpris.
STM facadedøre leveres som
udgangspunkt uden greb.
Du kan bestille døren med et
solidt designer L-formet greb i
rustfrit stål sammen med roset
og cylinder - monteret fra fabrik.
Enkelte elementer leveres uden
sikkerhedspaskvil.

30
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Justerbart slutblik:

Besætning:

Sikkerhed:

Sikkerhedsslutblik, justerbart samt monteret med
skråtstillede skruer, som
ekstra sikkerhed.

Rukobesætning med serie
1200 cylinder og Scanflex
greb - se side 44.

Facadedør monteret med
dobbeltcylinder og standard
paskvil med falle/rigle.

DØREN TIL DIT HJEM

Hvad er vigtigt?
Der er flere ting, du bør tænke
over, før du køber en ny yderdør:
4 Døren skal passe til husets stil
4 Døren er holdbar og af god kvalitet
4 Skal døren tilføre lys til gangen?
4 Døren er nem at vedligeholde
4 Døren er nem at lukke og låse
4 Døren skal være indbrudshæmmende
4 Tilbehør til døren
4 Døren lever op til energikravene

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Rammedøre
STM rammedøre er det rigtige valg, hvis du ønsker
en løsning, der er identisk med STM vinduer. Døren
er fremstillet i massiv træ fra bæredygtigt skovbrug
med eller uden udvendig aluminiumsprofil.
Vælg mellem dørtrin i aluminium eller massivt
hårdttræ (mahogni eller eg). Døren kan opdeles
i felter med enten lavenergi-glas, som klart eller
ornamenteret, eller fyldninger i forskellige profiler.
Sprosser kan vælges som 24, 42 eller 64 mm.

Rammedøren leveres i fire forskellige materialer:
Fyrretræ - Den klassiske dør fremstillet i fingerskarret knastfrit fyr kernetræ med 2ØKO overfladebehandling. Træ / Alu - den vedligeholdelsesvenlige
dør fremstillet i fingerskarret knastfrit fyr kernetræ
beklædt med aluminiumsprofil udvendig. Mahogni - Vælg en mere intens farve og få en smuk dør
i oliebehandlet mahogni. Egetræ - En eksklusiv og
anderledes løsning i oliebehandlet egetræ.

Facade- og terrassedøre - uanede muligheder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

*35

Halvdøre - uanede muligheder

TINIUM har som standard kun ét spændstykke i bunden
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*Leveres ikke i træ/alu

DØREN TIL DIT HJEM

Opbygning af pladedør:
Isoleringsplade af extruderet
Polystyren skum (XPS)
Langsgående bagsidefiner
Alu-dampspærre og -stabilisator
Langsgående finer - sikrer strabilitet
Tværfiner - sikrer stabilitet
1,5 mm knivskåret forsidefiner
- giver et godt slidlag

Pladedøre
STM pladedøre er elegante, holdbare og isolerede
døre i vedligeholdelsesnemme materialer. Sammen
med STM ’s vinduer skaber de en sammenhængende
løsning, der øger værdien af dit hus og er til daglig
glæde mange år frem i tiden. Pladedøre
fås med mange forskellige rudeudskæringer, spor og
fyldninger, som kan kombineres på utallige måder kontakt os hvis dine ønsker falder uden for de viste
eksempler i brochuren.

Fakse A

Fakse B

Dørpladen er opbygget som en solid sandwichkonstruktion, bestående af en højisolerende skumkerne
med fyr-rammetræ på fire sider samt krydsfinér
med aludampspærre på for- og bagside. Vælg
mellem dørtrin i aluminium eller massivt hårdt træ
(mahogni eller eg). Pladedøren leveres som en glat
finerplade eller med profileringer udvendig.
Vælger du en træ/alu pladedør er karmen med aluminium udvendig, men selve dørpladen er i finer, altså
ikke alu beklædt.

Ans

Egå

Fanø

Farsø

Fur

Vrå

Gram

Hals

Henne

Højer

Ikast

Vig

(ej mulig i mahogni og eg) (ej mulig i mahogni og eg)

Give

Gjern

(fyldning både
ud- og indvendig)

Løkken

(fyldning både
ud- og indvendig)

Neksø

Samsø

Skals

Sorø

Sæby

Tjele

Vemb

(ej mulig i
mahogni og eg)
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STM HandyDoor
Lukkevenlig facadedør, hvor man kan høre
og fornemme kvaliteten -nemt, bekvemt
og yderst indbrudssikker
Døren lukkes enkelt ved at dørbladet trækkes/
skubbes i. To fallerigler springer automatisk
frem og blokerer døren. Falleriglerne har et
fremspring på 20 mm, når døren lukkes. Med
låseriglen betyder det, at døren har tre låsepunkter. Med STM HandyDoor undgår man at
skulle bruge kræfter på at løfte dørgrebet for at
aktivere paskvillåsen.

Døren er ideel til den familie, der ønsker
en eksklusiv og lukkevenlig facadedør.
Derudover er STM HandyDoor også særdeles velegnet til ældreboliger, plejehjem,
institutioner eller private boliger, hvor der
er et ønske om at kunne lukke en dør nemt
og sikkert uden anvendelse af kræfter.

34
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Låsen aktiveres med brik
uden brug af nøgle - Ikke
standard

STM HANDYDOOR

STM HandyDoor+
STM HandyDoor+ er en facade- og opgangsdør med motorstyret flerpunktslås.

Døren lukkes enkelt ved at dørbladet trækkes/
skubbes i. To fallerigler springer automatisk frem
og blokerer døren.
Falleriglerne har et fremspring på 2o mm, når døren
lukkes. Med låseriglen betyder det, at døren har tre
låsepunkter.
Udefra åbnes døren med dørtelefon, almindelig
nøgle, tastatur, brik eller lignende. Indefra åbnes den
ved at betjene dørgrebet, en kontakt eller nøgle.
Døren kan dermed anvendes uden brug af kræfter,
og når døren er lukket, vil den også blive låst udefra.
Døren er monteret med justerbart sikkerhedsslutblik
fastgjort med skråtstillede skruer. Dette giver en
øget sikkerhed. Kamoverføringen er diskret skjult
i karm/ramme. Der er skjult kabelføring mellem
karmoverføringen og motorlåsen, som sidder i
rammen.
Mod tillæg kan døren leveres incl. udvendig knop,
indvendig greb og cylinder. Transformer samt evt.
tastaturlås, dørtelefon mm. købes separat. Ved
montering af dørpumpe sikres at døren altid lukkes
og dermed er låst udefra.

Der er skjult kabelføring
mellem karmoverføringen
og motorlåsen som sidder i
rammen.

Tastatur sikrer betjening
ude fra uden brug af
nøgle.

Døren er ideel til etageejendomme,
institutioner, virksomheder eller private boliger, hvor der er et ønske om
øget sikkerhed, funktionsvenlighed,
høj kvalitet og garanti.

De to fallerigler springer
automatisk frem og holder
døren på plads.

Døren kan leveres incl. udvendig knop, indvendig greb
og cylinder.
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Termoruder
- med mange egenskaber

36
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RUDER OG GLASTYPER

Glas er ikke blot en gennemsigtig nødvendighed
i et vindue - der er mange
forhold at tage hensyn til.
Det rigtige valg af glas er
medvirkende til et godt
indeklima og er med til at
sikre den personlige sikkerhed i dit hjem.

Hvad lægger du vægt på:
4 En effektiv beskyttelse mod personsikkerhed ?
4 Præventiv indbrudssikring ?
4 En effektiv beskyttelse mod skader ?
4 Reduktion af støj ?
4 Energibesparende glas ?
4 Begrænsning af varmetilførelsen ?
4 Reduktion af gennemsyn ?
4 UV-stop - reducerer afblegning af
gardiner, møbler, gulve og tæpper
Læs mere på næste side >>>
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STM anvender kun Lavenergi ruder,
der består af to eller flere lag glas
limet på en varmkant samlet og
med en gasblanding (argon) imellem.
Varmkanten medfører en højere temperatur i vinduets kant, hvorved træk
og kuldestråling fra vinduet reduceres.

Nedenstående egenskaber kan også kombineres,
hvorfor disse muligheder vil være en overvejelse
værd, inden man beslutter sig endeligt.

Sikkerhedsglas og personsikkerhed

Solafskærmende glas

Til store vinduesflader eller vinduer, der er specielt
udsatte, vil det være en god idé at vælge sikkerhedsglas. Hvis dele af en rude placeres lavere end
1,8 m over gulvet i døre og sidepartier til døre i
adgangsveje, bør der vælges personsikkerhedsglas. I
øvrige områder med øget risiko gælder den samme
anbefaling dog blot ved placering lavere end 0,8 m.
(Dette er et krav i offentlige institutioner, fabrikker,
butikker etc.)
Hvis man vil leve trygt og uforstyrret, kan man købe
sine elementer med lamineret glas. Den laminerede rude er vanskelig at bryde igennem, hvorfor det
medfører vanskelige betingelser for indbrudstyven.

Der kan opstå et dårligt indendørsklima i form af
dårlig luft og for høje temperaturer, hvis for meget
af solens energi får lov at trænge igennem ruderne.
Med solafskærmende termoruder, kan man holde
op til 85% af solens energi ude. Her spares på
energikrævende klima- og ventilations anlæg.

Lydisolerende ruder
Udefrakommende støj fra trafik, tog, industri m.m.
kan afhjælpes ved brug af lydisolerende termoruder,
som er udviklet specielt til lyd- og støjdæmpende
formål. Det giver et godt og behageligt miljø at
opholde sig i.

Ornamentglas/Råglas
Denne glastype giver lidt mere privatliv, som kan
være ønskværdigt i et badeværelse eller en entre.
Se de forskellige typer på side 43.

En grafisk oversigt over hvor der anbefales
anvendt sikkerhedsglas

Energiruder

0,3m

Energiruder reducerer varmetabet og forbedre
indeklimaet ved at reducerer træk fra vinduerne.
Kombineret med ventilation vil energiruder reducere
dugdannelser på den indvendige side af energiruden.

0,3m
1,8m

0,8m
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RUDER OG GLASTYPER

Til badeværelsesvinduer er der ligeledes
mange muligheder med forskellige glastyper,
hvor mønstret hindrer gennemsyn af glasset.

Klart glas

4. Cotswold

1. Gross Artic

2. Klarglas C

3. Klein Kathedral

5. Satimat

6. Silvit

7. Master-point
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STANDARDFARVER TIL TRÆ - GLANS 20

Ren hvid

(RAL 9010)

Blågrå

Cremehvid

(RAL 9001)

Sort

Lysegrå

(RAL 7035)

Signalrød

Signalgrå

(RAL 7004)

Brunrød

Antrazitgrå

(RAL 7016)

(RAL 7031)

(RAL 9005)

(RAL 3001)

(RAL 3011)

Svenskrød NCS4550 Y80R

Mahognibrun

Brun

(RAL 8016)

(RAL 8007)

Olivengrøn

(RAL 6003)

Grangrøn

(RAL 6009)

Gråbrun

(RAL 8019)

Oliebehandlet mahogni

Ensianblå

(RAL 5010)

Eg

Smaragdgrøn

(RAL 6001)

Optimal finish og slidstyrke - STM påfører 20-30 % mere maling på træelementerne
end som branchens minimums krav, som er 80 my

STANDARDFARVER TIL ALU - GLANS 30

Ren hvid

(RAL 9010)

Trafikgrå

Cremehvid

(RAL 9001)

Antrazitgrå

Lysegrå

(RAL 7035)

Sort

40

(RAL 7042)

(RAL 7016)

(RAL 9005)
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Brunrød

Mahognibrun

(RAL 3011)

(RAL 8016)

Sortgrøn

(RAL 6012)

Koboltblå

(RAL 5013)

Ren hvid (RAL 9010) Fiji

Sort (RAL 9005) Fiji

Futura Noir 900 Sablé
- Standard

Futura Noir 2100 Sablé
- Standard

Futura Gris 2900 Sablé
- Standard

Vælg den rigtige
kulør til vinduer
og døre
Vi giver dig noget at vælge
imellem.

Anthrazitgrå (RAL 7016) Fiji

Vores produkter leveres i mange vandbaserde standardfarver, men hvis du
ikke finder den ønskede farve imellem
disse, kan du vælge mellem special‑
farver mod et mindre pristillæg.

Futura Gris 2150 Sablé

Maling af vores vindues- og dørelementer foregår i vores automatiske
maleranlæg under løbende kontrol.
Først får elementerne en grundmaling.

Futura Gris 2500 Sablé

Futura Noir 2200 Sablé

BEMÆRK - Mange af specialfarverne har en ru overflade,
hvilket giver vinduesprofilerne et mere rustikt udseende.

Herefter mellemslibes og spartles
elementerne, inden de får selve topbehandlingen. Vi gør også meget ud af
vor malerbehandling, fordi den optimale malerbehandling tilsikrer elementerne en varm og slidstærk overflade og
lang levetid.
Vore elementer leveres typisk med 2030 % mere maling end som vinduesbranchen krav om et malingslag på 80
my. For træ/alu kan STM også tilbyde
de populære sableoverflader mod et
mindre tillæg.

De viste farver i tryk kan ikke direkte overføres til elementerne.
Vi anbefaler derfor altid, at farverne accepteres ud fra farveprøver
eller ud fra et anerkendt RAL farvekort.
Prøv også »vinduesdesigneren« på www.stmvinduer.dk
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STANDARD- OG SPECIALFARVER

SPECIALFARVER TIL ALU

STM udformer
vinduesprofiler og
konstruktioner efter
gode håndværksmæssige
traditioner

42
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TILBEHØR

Det »usynlige« tilbehør
Anverfere med børnesikring

Paskvilgreb

PN 3800 Sikringsbeslag

Paskvilgreb
med spærre

Besætning døre; greb,
rosetter, cyl./vrider
- rustfrit stål

Terrassedørgreb
med kode

Paskvilgreb
med lås

Besætning døre; greb,
rosetter, cyl./cyl.
- rustfrit stål

Terrassedørgreb
med cylinder

Alutrin

Trætrin, Jatoba eller Eg

Sparkeplade

Brevindkast/kassette
(elox 316 x 50)

Rokoko cylinder

Dørspion

El-slutblik og Ruko 8561
låsekasse

Motorlås, kabel og
karmoverføring

Magnet kontakt

Sikringsnokker

Friktionsbremse

Klikventiler

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Side- og sidebundhængte vinduerAndre
Andre
muligheder
mulighed

Sidehængte
Sidehængte
vinduer
vinduer
- uanede
- uanede
muligheder
muligheder

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

16

17

18

19

21

22

23

24

Andre muligheder

ede muligheder

Andre muligheder

gte
vinduer
- uanede
muligheder
vinduer
- uanede
muligheder

uer - uanede muligheder
26

27

Andre muligheder
28

anede muligheder
31

Andre
muligheder
Andre
muligheder

29

Andre muligheder

32

33

muligheder

34

Andre muligheder

36

37

heder

38

39

Andre muligheder
41

42

43

44

Andremuligheder
muligheder
Andre

5

10

35		

44

15

20

40
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MODELTYPER
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Dannebrogs
vinduer
Dannebrogs
Dannebrogsvinduer
vinduer- uanede
- uanedemuligheder
muligheder

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

s vinduer - uanede muligheder

Andre muligheder

16

17

18

19

21

22

23

24

nede muligheder
26

Andre
Andremuligheder
muligheder

Andre muligheder
27

28

29

Klassisk og stilrent design - STM producerer vinduer,
der indfrier de æstetiske krav, når vi taler om renovering

Andre
muligheder
Andre muligheder

der

5

10

15

20

25

30
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Topstyret og topvende vinduer

Topstyret
Topstyret
og topvende
og topvende
- uanede
- uanede
muligheder
muligheder
Topstyret og topvende - uanede muligheder
Topstyret og topvende - uanede muligheder
1

2

3

4

5

Faste karme
Faste karme
- uanede
- uanede
muligheder
muligheder
Faste karme - uanede muligheder

Andre Andre
muligheder
muligheder
Andre muligheder

Faste karme - uanede muligheder

Andre muligheder

Faste karme

6

7

8

9

12

13

14

15

17

18

19

20

22

23

24

25

Topstyret og topvende - uanede muligheder

27

28

29

30

nede muligheder
Faste karme
- uanede
muligheder
32
33
34
Sideparti
Sideparti
- uanede
- uanede
muligheder
muligheder
Sideparti - uanede muligheder

Andre muligheder

35

Sideparti

Sideparti - uanede muligheder
pvende - uanede muligheder
heder
Andre muligheder

heder

37
38
39
40
41
42
43
44
45
anede muligheder
Andre
muligheder
TINIUM har som standard kun ét spændstykke
i bunden

46

47

48

Andre
muligheder
Andre
muligheder
10

Andre muligheder

16
31

26

11

Sideparti - uanede muligheder

21
36
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

MODELTYPER

Kombination
Kombination - uanede muligheder

Den fremtidssikrede konstruktion - STM anvender i
træ/alu produkterne kompositmateriale i vinduesfalsene
- en konstruktion, der tilfører elementerne gode
isoleringsværdier samtidigt med, at de er
vedligeholdelsesfrie.
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Ingen standardprodukter
- STM producerer alle
produkter efter mål

50
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

asse
terrasse
ellereller
facade
facade
- uanede
- uanede
muligheder
muligheder

MODELTYPER

Dobbeltdøre
Dobbeltdøre, terrasse eller facade - uanede muligheder

FacadeFacadeFacadeFacadeFacadeFacadeFacadeog
og
og
og
terrassedøre
terrassedøre
og
terrassedøre
og
terrassedøre
og
terrassedøre
terrassedøre
terrassedøre
-- uanede
-uanede
uanede
- -uanede
-uanede
uanede
- uanede
muligheder
muligheder
muligheder
muligheder
muligheder
muligheder
muligheder
TINIUM har som standard kun ét spændstykke i bunden

Hæveskydedøre - skydekipdøre - uanede muligheder

Skydedør - udvendig gående

-øre
skydekipdøre
- skydekipdøre
- uanede
- uanede
muligheder
muligheder
35

36

STM udbyder et komplet program i de forskellige
vinduessystemer og spænder vidt fra den klassiske
udformning til det enkle og moderne design.

Halvdøre

Produceres kun som udadgående

Halvdøre
Halvdøre
Halvdøre
Halvdøre
Halvdøre
Halvdøre
Halvdøre
-- uanede
-uanede
uanede
- -uanede
-uanede
uanede
- uanede
muligheder
muligheder
muligheder
muligheder
muligheder
muligheder
muligheder
36

37

38

39

40

41

42

TINIUM har som standard kun ét spændstykke i bunden
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Moderne produktion
- skaber konkurrencedygtige priser og høj kvalitet

52
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MODERNE PRODUKTION
Automatisk karmpresse
Det 16.000 m2 store produktionsareal i Rudkøbing på
Langeland er opført i 2008. Produktionsplanlægning
og programmering af de højteknologiske bearbejdningsmaskiner styres elektronisk fra vor PTA afdeling.

Automatisk clipsmontage

Malerrobotter

STM VINDUER - kvalitet betaler sig
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Udvendig

Højrehængt
indadgående

Venstrehængt
indadgående

Indvendig

Højrehængt
udadgående

Venstrehængt
udadgående

Hængsling og slagretning
Husk altid ved ordre at opgive om elementet er højre- eller
venstre- hængt, samt om slagretningen er indadgående eller
udadgående. Hængsling og slagretning angives fra hængselssiden, j.v.f. ovenstående illustration.

Opstaltstegninger
Alle opstaltstegninger samt tegninger på tilbud og ordrebekræftelser fra STM VINDUER A/S er altid set udvendig fra.
Nedenfor er illustreret de forskellige symboltegninger for de
respektive beslags- og åbningstyper.

Topstyret

Drejekip
Venstre ind

Dør venstre ud

Tophængt

Drejekip
Højre ind

Dør højre ud

Topvende

90˚ sidestyret
Venstre ud

Sidehængt
Venstre ud

90˚ sidestyret
Højre ud

Dør venstre ind

Dobbeltdør, bemærk kantrigler
markeret med lille streg i hjørnet

54

Sidehængt
Højre ud
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Dør højre ind

GIKR

VINDUER MED KEHL
VINDUER
MED KEHL
VINDUER
VINDUER MED
MED KEHL
KEHL

24 mm vandret
24
mm vandret
24
sprosse
24 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse

Bund- og overkarm
Bund- og
og overkarm
BundBund- og overkarm
overkarm

24 mm lodret
24
mm lodret
24
sprosse
24 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
sprosse

42 mm vandret
42
mm vandret
42
sprosse
42 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse

42 mm lodret
42
mm lodret
42
sprosse
42 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
sprosse

64 mm vandret
64
mm vandret
64
sprosse
64 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse

Løsholt
Løsholt
Løsholt
Løsholt

Lodpost
Lodpost
Lodpost
Lodpost

Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm

64 mm lodret
64
mm lodret
64
sprosse
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
sprosse

VINDUER UDEN KEHL
VINDUER
UDEN KEHL
VINDUER
VINDUER UDEN
UDEN KEHL
KEHL

24 mm vandret
24 mm
mm vandret
24
sprosse
24 mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse

Bund- og overkarm
Bundog overkarm
BundBund- og
og overkarm
overkarm

24 mm lodret
24
mm lodret
24
sprosse
24 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
sprosse

42 mm vandret
42
mm vandret
42
sprosse
42 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse

64 mm vandret
64
mm vandret
64
sprosse
64 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse

42 mm lodret
42
mm lodret
42
sprosse
42 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
sprosse

Løsholt
Løsholt
Løsholt
Løsholt

Lodpost
Lodpost
Lodpost
Lodpost

Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm

64 mm lodret
64 mm
mm lodret
64
sprosse
64 mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
sprosse

INDADGÅENDE DØRE MED KEHL
INDADGÅENDE
INDADGÅENDE DØRE
DØRE MED
MED KEHL
KEHL
INDADGÅENDE
DØRE
MED
KEHL
Midt dobbetldør
Midt dobbetldør
dobbetldør
Midt
Midt dobbetldør

Overkarm
Overkarm
Overkarm
Overkarm

Lodret tapstykke
Lodret
Lodret tapstykke
tapstykke
Lodret
tapstykke
Dræn

Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm

Dræn
Dræn
Dræn

Vandret tapstykke
Vandret
tapstykke
Vandret tapstykke
tapstykke
Vandret

Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm

UDADGÅENDE DØRE UDEN KEHL
UDADGÅENDE
DØRE UDEN
KEHL
UDADGÅENDE
UDADGÅENDE DØRE
DØRE UDEN
UDEN KEHL
KEHL
Midt dobbeltdør
Midt
dobbeltdør
Midt
Midt dobbeltdør
dobbeltdør

Overkarm
Overkarm
Overkarm
Overkarm

Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm

Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm

Vandret tapstykke
Vandret tapstykke
tapstykke
Vandret
Vandret tapstykke

Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm

Lodret tapstykke
Lodret tapstykke
tapstykke
Lodret
Lodret tapstykke
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DETAILTEGNINGER

Skærpede energikrav
Læs mere på side 3.

V

ER

A

S

ÆRPED
E

EN

DETAILTEGNINGER - TINIUM 2+

K

DETAILTEGNINGER - STM TINIUM
VINDUER
VINDUER MED
MED KEHL
KEHL

24
24 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

24
42
24 mm
mm lodret
lodret
42 mm
mm vandret
vandret 42
42 mm
mm lodret
lodret
24 mm sprosse sprosse 42 mm sprosse
sprosse
sprosse
sprosse
sprosse
sprosse

64
64 mm
mm vandret
vandret
64 mm sprosse
sprosse
sprosse

64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

Løsholt
Løsholt
BundBund- og
og overkarm
overkarm

Sidekarm
Sidekarm

Lodpost
Lodpost

VINDUER
VINDUER UDEN
UDEN KEHL
KEHL

24
24 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

24
42
24 mm
mm lodret
lodret
42 mm
mm vandret
vandret 42
42 mm
mm lodret
lodret
24 mm sprosse sprosse 42 mm sprosse
sprosse
sprosse
sprosse
sprosse
sprosse

64
64 mm
mm vandret
vandret
64 mm sprosse
sprosse
sprosse

64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

Løsholt
Løsholt
BundBund- og
og overkarm
overkarm

Sidekarm
Sidekarm

Lodpost
Lodpost

INDADGÅENDE
INDADGÅENDE DØRE
DØRE MED
MED KEHL
KEHL

Overkarm
Overkarm
64
64 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

Midt
Midt dobbeltdør
dobbeltdør

64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

Lodret
Lodret tapstykke
tapstykke
Dræn
Dræn

Bundkarm
Bundkarm

Vandret
Vandret tapstykke
tapstykke

Sidekarm
Sidekarm

UDADGÅENDE
UDADGÅENDE DØRE
DØRE UDEN
UDEN KEHL
KEHL

Overkarm
Overkarm
64
64 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

Bundkarm
Bundkarm

56

Midt dobbeltdør
dobbeltdør
Midt

64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

Bundkarm
Bundkarm
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Vandret
Vandret tapstykke
tapstykke

Sidekarm
Sidekarm

Lodret
Lodret tapstykke
tapstykke

DETAILTEGNINGER

DETAILTEGNINGER - STM TINIUM - DREJEKIP
DREJEKIPELEMENTER MED KEHL

Midt drejekipdør

Bund- og overkarm

Løsholt

Lodpost

Sidekarm

DREJEKIPELEMENTER UDEN KEHL

Midt drejekipdør

Bund- og overkarm

Løsholt

Lodpost

Sidekarm

STM TINIUM - TERRASSEDØR MED SMAL RAMME
UDADGÅENDE
UDADGÅENDE TERRASSEDØR
TERRASSEDØR MED
MED KEHL
KEHL

24
24 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

Bund- og
og overkarm
overkarm
Bund-

Bundkarm
Bundkarm

24
42
24 mm
mm lodret
lodret
42 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse
sprosse
24 mm sprosse

42
42 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
42 mm sprosse

64
64 mm
mm vandret
vandret 64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
sprosse 64 mm sprosse
sprosse

Midt
Midt dobbeltdør
dobbeltdør

Sidekarm
Sidekarm

UDADGÅENDE TERRASSEDØR
TERRASSEDØR UDEN
UDEN KEHL
KEHL
UDADGÅENDE

24
24 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

Bund- og
og overkarm
overkarm
Bund-

Bundkarm
Bundkarm

24
42
24 mm
mm lodret
lodret
42 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse
sprosse
24 mm sprosse

Sidekarm
Sidekarm

42
42 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
42 mm sprosse

64
64 mm
mm vandret
vandret 64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse
sprosse 64 mm sprosse
sprosse

Midt
Midt dobbeltdør
dobbeltdør
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V

ER

A

S

ÆRPED
E

EN

DETAILTEGNINGER - SAPINO - MOGANO

K

GIKR

Skærpede energikrav
Læs mere på side 3.

VINDUER MED KEHL
VINDUER MED KEHL
VINDUER MED KEHL

24 mm vandret
24
mm vandret
sprosse
24 mm vandret
sprosse
sprosse

Bund- og overkarm
Bund- og overkarm
Bund- og overkarm

24 mm lodret
24
mm lodret
sprosse
24 mm lodret
sprosse
sprosse

42 mm vandret
42 mm vandret
sprosse
42 mm vandret
sprosse
sprosse

42 mm lodret
42 mm lodret
sprosse
42 mm lodret
sprosse
sprosse

64 mm lodret
64
mm lodret
sprosse
64 mm lodret
sprosse
sprosse

Løsholt
Løsholt
Løsholt

Lodpost
Lodpost
Lodpost

Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm

64 mm vandret
64
mm vandret
sprosse
64 mm vandret
sprosse
sprosse

VINDUER UDEN KEHL
VINDUER UDEN KEHL
VINDUER UDEN KEHL

24 mm vandret
24
mm vandret
sprosse
24 mm vandret
sprosse
sprosse

Bund- og overkarm
Bund- og overkarm
Bund- og overkarm

24 mm lodret
24
mm lodret
sprosse
24 mm lodret
sprosse
sprosse

42 mm vandret
42
mm vandret
sprosse
42 mm vandret
sprosse
sprosse

42 mm lodret
42 mm lodret
sprosse
42 mm lodret
sprosse
sprosse

64 mm lodret
64
mm lodret
sprosse
64 mm lodret
sprosse
sprosse

Løsholt
Løsholt
Løsholt

Lodpost
Lodpost
Lodpost

Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm

64 mm vandret
64
mm vandret
sprosse
64 mm vandret
sprosse
sprosse

INDADGÅENDE DØRE MED KEHL
INDADGÅENDE DØRE MED KEHL
INDADGÅENDE DØRE MED KEHL
Overkarm
Overkarm
Overkarm

Midt dobbeltdør
Midt dobbeltdør
Midt dobbeltdør

Lodret tapstykke
Lodret tapstykke
Lodret tapstykke
Dræn

Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm

Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm

Dræn
Dræn

Vandret tapstykke
Vandret tapstykke
Vandret tapstykke

Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm

UDADGÅENDE DØRE UDEN KEHL
UDADGÅENDE DØRE UDEN KEHL
UDADGÅENDE DØRE UDEN KEHL
Overkarm
Overkarm
Overkarm

Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm
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Bundkarm
Bundkarm
Bundkarm
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Vandret tapstykke
Vandret tapstykke
Vandret tapstykke

Midt dobbeltdør
Midt dobbeltdør
Midt dobbeltdør

Sidekarm
Sidekarm
Sidekarm

Lodret tapstykke
Lodret tapstykke
Lodret tapstykke

VINDUER
VINDUER MED
MED KEHL
KEHL

24
24 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

24
24 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

42
42 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

42
42 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

64
64 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

24 mm sprosse

Løsholt
Løsholt
BundBund- og
og overkarm
overkarm

Lodpost
Lodpost

Sidekarm
Sidekarm

VINDUER UDEN
UDEN KEHL
KEHL
VINDUER

24
24 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

24
42
24 mm
mm lodret
lodret
42 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse
sprosse
sprosse
24 mm sprosse

42
42 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

64
64 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

Løsholt
Løsholt
BundBund- og
og overkarm
overkarm

Lodpost
Lodpost

Sidekarm
Sidekarm

INDADGÅENDE DØRE
DØRE MED
MED KEHL
KEHL
INDADGÅENDE

Overkarm
Overkarm
64
64 mm
mm vandret
vandret
sprosse
sprosse

Midt
Midt dobbeltdør
dobbeltdør

64
64 mm
mm lodret
lodret
sprosse
sprosse

Lodret tapstykke
tapstykke
Lodret

Bundkarm
Bundkarm

Bundkarm
Bundkarm

Dræn
Dræn

Vandret tapstykke
tapstykke
Vandret

Sidekarm
Sidekarm

UDADGÅENDE DØRE
DØRE UDEN
UDEN KEHL
KEHL
UDADGÅENDE

Overkarm
Overkarm
64 mm
mm vandret
vandret
64
sprosse
sprosse

Bundkarm
Bundkarm

Midt dobbeltdør
dobbeltdør
Midt

64 mm
mm lodret
lodret
64
sprosse
sprosse

Bundkarm
Bundkarm

Vandret
Vandret tapstykke
tapstykke

Sidekarm
Sidekarm

Lodret
Lodret tapstykke
tapstykke
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DETAILTEGNINGER

DETAILTEGNINGER - SAPINO A

DETAILTEGNINGER - SAPINO A - DREJEKIP
DREJEKIPELEMENTER MED KEHL

Midt drejekipdør

Bund- og overkarm

Bundkarm drejekipdør

Sidekarm

Løsholt

Lodpost

DREJEKIPELEMENTER UDEN KEHL

Midt drejekipdør

Bund- og overkarm

60

Bundkarm drejekipdør
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Sidekarm

Løsholt

Lodpost

DETAILTEGNINGER

Du får mere end
vinduer og døre
PROJEKTERING
•
•
•
•

Løsningsmuligheder
Bredt produktprogram
Innovation og funktionalitet
Energi, sikkerhed, lyd og lys

OPTIMERING
• Professionel vejledning
• Projektoptimering
• Løsningsoptimering

GARANTI
• 10 år på Træ/alu
• 5 år på træ
• Reservedele

Du får:
inspiration, rådgivning,
god service, høj kvalitet,
sikkerhed, tilfredshed
og konkurrencekraft.

PRODUKTION

SERVICE

•M
 oderne og bæredygtigt
produktionsapparat
• Fokus på kvalitet
• Fleksibel produktion
på Langeland

• Egne serviceteknikere
• Korte responstider
• Rigtigt 1. gang
•S
 erviceaftaler på STM
vinduer og døre

LEVERING
STM

•
•
•
•
•

Egne chauffører
Egne lastbiler
Leveringssikkerhed
Billedokumentation
Track and trace
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Kvalitet
Hurtig og sikker levering
Vinduesindustrien
STM VINDUER A/S er tilsluttet Dansk Vinduesindustri og er derigennem underlagt DVV (Dansk Vindues Verifikation), som nøje fører tilsyn med produktionen og produktkvaliteten.

STM garanti
STM VINDUER A/S yder 10 års garanti på TINIUM produkter og 5 års garanti
på SAPINO, MOGANO og Eg . Garantien gælder for fabrikations og materialefejl på DVV -kontrollerede produkter og termoruder, forudsat at fabrikkens
vedligeholdelses- og monteringsvejledning (Brugervejledning) overholdes.
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SALGSBETINGELSER

Bestilling
Fælles salgs- og
leveringsbetingelser

1. KØBELOV
Sælgers tilbud er underlagt reglerne i
lov om køb i det omfang, disse regler
ikke er fraveget i nærværende salgsog leveringsbetingelser.
2. SÆLGERS TILBUD
Sælger vedstår, medmindre andet
fremgår af tilbudet, dette i 30 dage
at regne fra tilbudets datering. I
tilfælde af dokumenteret mellemsalg
er sælger ikke bundet af den i tilbudet
angivne leveringstid, men vil efter
nærmere aftale med købear fastlægge
en ny leveringstid, der ligger så tæt
på den oprindelig tilbudte leveringstid
som muligt.
3. MÅLTAGNING
Såfremt sælger bistår en fagkyndig
køber i forbindelse med måltagning
og lignende, er denne bistand alene
at betragte som en service, der ikke
pådrager sælger noget ansvar.
4. ÆNDRINGER I ORDRER
Sælgers ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato
kan der af produktionstekniske hensyn
ikke ske rettelser i ordren.
5. LEVERING
5.1 Leveringssted og risiko
Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere
aftale på angivet byggeplads. Levering
regnes ved vognkant, og risikoen for
varen overgår samtidig hermed til
køber.
5.2 Modtagekontrol og reklamation
I umiddelbar forbindelse med levering
er køber forpligtet til at kontrollere, at
det korrekte antal enheder er leveret,
og at varen er i hel og ubeskadiget
stand. Såfremt dette ikke er tilfældet,
er det købers pligt straks at meddele
dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte
skriftligt til sælger. Gør køber ikke
indsigelser i umiddelbar forbindelse
med leveringen, kan der ikke senere
reklameres over manglende enheder
eller transportskader.
5.3 Kvalitetssikring
Inden elementernes montage er køber

forpligtet til at sikre, at leverancen
i øvrigt er i overensstemmelse med
aftalegrundlaget.
Manglende kvalitetssikring og/eller
manglende reklamation medfører
tab af købers ret til mangelindsigelser.
6. FORDRINGSHAVERMORA
6.1 Leveringsforskydning
Såfremt levering på grund af købers
forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til
at fremsende faktura, som var levering
sket til aftaletidspunktet.
Risikoen for varen overgår til køber på
faktureringstidspunktet.
6.2 Lagerleje
Køber er ved en sådan udsat levering
forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale.
7 BETALING
7.1 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser fremgår af
sælgers tilbud/- ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder
betalingsbetingelserne, skal der
svares renter fra forfaldsdagen med
rentelovens rentesats, med mindre der
i tilbudet/ordrebekræftelsen er angivet
en højere rentesats.
7.2 Delleverancer
Såfremt der skal leveres ad flere
gange, er sælger berettiget til at
tilbageholde en leverance, såfremt
køber er i misligholdelse med sine
betalingsforpligtelser vedrørende en
eller flere forudgående
leverancer.
8. ANSVAR FOR MANGLER
8.1 Mangelgennemgang
Sælger har ikke pligt til at deltage i en
mangelgennemgang ved afleveringen
i forbindelse med årsgennemgangen
eller i forbindelse med 5 års eftersyn.
Sælgers vægring herved er ikke at betragte som afkald på nogen indsigelse.
8.2 Afhjælpning af mangler
Såfremt en leverance viser sig at være
mangelfuld, kan køber alene gøre
følgende misligholdelsesbeføjelser
gældende i den anførte rækkefølge.
a) Sælger foretager udbedring af
mangler uden udgift for køber.

b) Såfremt udbedring ikke kan ske,
foretager sælger en omlevering.
c) Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden
rimelig tid, kan køber i stedet hæve
handlen for den del af leverancen, der
er mangelfuld.
d) Køber kan derudover i de ovenfor
nævnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog
således, at sælger aldrig kan gøres
ansvarlig for driftstab, avancetab eller
andet indirekte tab.
8.3 Force majeure
Sælger er endvidere – uanset
ovenstående – aldrig ansvarlig for
noget tab, der skyldes indgribende
forstyrrelser, der bevirkes uden hans
skyld, ved forhold over hvilke han ikke
er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker,
importrestriktioner, lockouter samt
usædvanlige naturbegivenheder.
8.4 Ansvarsophør
Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter aflevering af
det byggeri, hvori leverancen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg
ophører ansvaret dog senest 6 år efter
leveringen til lager eller videresalg.
8.5 Regres
Hvis det må anses for godtgjort, at et
krav vedrørende mangler ikke, eller
kun med store vanskeligheder, kan
gennemføres mod den oprindelige
køber, er senere købere af leverancen,
herunder entreprenører og bygherrer,
berettiget til i samme omfang at rejse
direkte krav mod sælger, såfremt den
oprindelige køber måtte have et krav
mod sælger.
8.6 Tvister
Tvister vedrørende ovennævnte krav
behandles ved voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. punkt 11.
9. ANSVAR FOR FORSINKELSE
9.1 Sælgers ansvar
Sælger er ansvarlig for forsinkelse,
medmindre denne forsinkelse skyldes
indgribende forstyrrelser i arbejdets
gang, der bevirkes uden hans skyld,
ved forhold over hvilke han ikke er
herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker,
importrestriktioner, lockouter samt
usædvanlige naturbegivenheder.

9.2 Erstatning ved forsinkelse
Såfremt sælger efter foranstående
regler er ansvarlig, betales erstatning
efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger
aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.
9.3 Leveringsfrist
Såfremt leveringstiden overskrides
væsentligt, og denne overskridelse
er til betydelig ulempe for køber, er
køber berettiget til skriftligt over for
sælger at kræve levering og samtidig
fastsætte en endelig frist herfor.
Denne frist skal være rimelig under
hensyn til den allerede indtrufne
forsinkelse.
9.4 Fristoverskridelse
Såfremt sælger herefter undlader at
træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for
den herefter fastsatte frist, er køber
berettiget til ved skriftlig meddelelse
til sælger at hæve handlen. Køber kan
dog aldrig hæve handlen i situationer,
hvor forsinkelsen skyldes forhold
opregnet i pkt. 9.1.
10. PRODUKTANSVAR
Sælger er ansvarlig for produktskader
efter dansk rets almindelige regler,
dog således at sælgers produktansvar
aldrig omfatter driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab.
11. TVISTER
Syn og skøn vedrørende leverancen
skal udmeldes i henhold til reglerne i
Almindelige Betingelser for Arbejder
og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92), §45.
Tvister mellem parterne, der kan henføres til AB 92 § 22, stk. 14, finder
afgørelse i henhold til AB 92 § 46.
Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. Almindelige Betingelser for
Arbejder og Leverancer i Bygge- og
Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92)
§ 47.
Anmeldt til Konkurrencestyrelsen i
juni 2002
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Vinduerne i dit hjem danner
rammerne for det unikke lys
og rum. De rigtige valg af
vinduer kan være afgørende
for, at du opnår den optimale
stemning og æstetik i de enkelte rum. STM kan hjælpe
dig med at træffe de rigtige
valg fra starten - det betaler
sig i længden.

Vidste du at:
4 STM er tilsluttet energimærkningsordningen etableret af Energistyrelsen og
Vinduesindustrien. Samtidig
er vi medlem af DVV (Dansk
Vindues Verifikation). Dette
sikrer, at du hos STM altid får
et kvalitetsprodukt.
4 Ved at vælge knastfrit fyr
slipper du for harpiksudtræk
fra knaster i overfladen.
4 Hos STM tager vi din sikkerhed alvorligt. Alle vinduer
og døre leveres uden merpris
med en lang række sikkerhedsanordninger, som gør et
indbrud kompliceret.
4 STM kan levere din hoveddør i oliebehandlet mahogni
eller egetræ – det giver en
smuk, varm og intens farve.

Klik ind på www.STMvinduer.dk
og prøv at designe dit eget hus
med den smarte »Vinduesdesigner«

4 Den smukkeste, sikreste og
mest energirigtige løsning - er
som regel også den billigste i
længden
4 STM påfører 20-30% mere
maling end vinduesbranchens
krav.

cmyk 10/100/55/39
cmyk 44/34/22/78
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