
Moderne bygg fortjener moderne vinduer og dører



Vedlikeholdsfritt - designet for 60 års levetid
MagnorVinduet er ikke som et vanlig vindu, det er et 
høyteknologisk vindu bygget opp av fuktbestandig materiale i 
hele vinduets fuktsone. Derfor tåler det fukt og holder seg stabilt 
og vakkert over lang tid. 

Historisk sett har skoler, borettslag og næringsbygg sett 
verdien av å velge MagnorVinduet, og spare seg for unødige 
kostnader. Vedlikeholdsfrie vinduer fra MagnorVinduet har 
laveste levetidskostnad dvs. summen av anskaffelse + 
vedlikehold over tid. I tillegg er man spart en masse bry.

Nå har også enebolig- og hyttemarkedet fått øynene opp for 
MagnorVinduets mange fordeler.

Rålekker design
Utvendig lekker, jevn overflate i pulverlakkert aluminium. Farge
etter ønske. Nå også mulighet for lakk med struktureffekter, eller
med matt overflate. I midten er en kjerne av supersterk kompositt 
som gir stabilitet og brutt kuldebro. Innvendig treverk som gir 
et lunt, mykt inntrykk. 

MagnorVinduet leveres med lavenergiglass som tilfredsstiller 
de strengeste bygningskrav. I tillegg får du alle typer spesialglass 
som sikkerhet, lyd, brann m.fl.

Alle typer funksjonsglass - beste energiklasse
 

Plaget av støy? 
Velg Magnor Silent + og vår nye balkongdør

Magnor Silent + vindu: 
44 desibel reduksjon i trafikkstøy
U-verdi 0,53

Balkongdør: 
39 desibel reduksjon i trafikkstøy
U-verdi 0,79



Eik med svartpigmentert lakk

Eik med matt lakk
 

Eik med hvitpigmentert lakk

NYHET! Få vinduene og dørene med 
innvendig eik med uendret leveringstid
Eik er et stabilt og hardt trevirke, og er derfor godt egnet til 
bruk der det stilles krav til robuste materialer, så som i 
skoler og barnehager. Ellers velges ofte eik av estetiske 
hensyn da det gir en ny dimensjon med hensyn til utseende 
og en arkitektonisk frihet til å skape interiør med et nytt og
eksklusivt utseende. 
 
 
Vi kan overflatebehandle med matt lakk, klar lakk, eller
med fargepigmentert lakk, se under. 
 
 



3-lags vinduskonstruksjon gir overlegen kvalitet

OBS! MagnorVinduet kan ikke sammenlignes med et vanlig vindu!

For mer info - Se vår nettside
www.magnorvinduet.no
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Utvendig: Aluminium
 

I midten: Kompositt

Innvendig: Tre

En pulverlakkert seksjon av 
sjøvannsbestandig aluminium.
Sikrer en vakker, vedlikeholdsfri
og slitesterk overflate.
 

En kjerne av supersterk
kompositt - et materiale mye
brukt i fly- og bilproduksjon.
Sikrer stabilitet og brutt 
kuldebro. Upåvirkelig av fukt.
 

Nordisk furu eller edeltre 
som eik m.fl. Gir et lunt 
og elegant inntrykk.
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I generasjoner har det vært allmenn kunnskap at tre brukt som byggemateriale må beskyttes mot fukt og vann.
Enten må treet males med jevne mellomrom eller så må treet være plassert der det ikke kommer i kontakt med fukt.
Det var denne kunnskapen som førte til at man for nærmere 40 år siden utviklet MagnorVinduet slik man gjorde, med
vedlikeholdsfrie materialer i vinduets fuktsone, og tre kun i innerste delen – mot varm side. Derfor står det fremdeles
vinduer fra oss i bygg rundt omkring i dette landet som er nær 40 år gamle.
 
«MagnorVinduet skal vare like lenge som bygget det settes inn i.»
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