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FORDELER MED SOFTLINE OG DUOLINE SYSTEMER:
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.drutex.eu* på vindu DUOLINE 88 mm / SOFTLINE 88 mm med 

glasspakke – 4/18/4/18/4 – 0,5 W/(m2K)*, 1230 mm x 

1480 mm, meranti tre

Estetikk
Innovativ design, elegant utseende 
og funksjonalitet samt et rikt 
fargespektrum. 

Kvalitet
Høykvalitets materialer anvendt i begge 
systemer, bl. a. bruk av de beste og 
utvalgte trevirke, garanterer langsiktig 
holdbarhet.

Sikkerhet
Systemet tilbyr mest oppdaterte 
løsninger som garanterer 
innbruddsbeskyttelse, bl. a. innovative 
MACO MULTI MATIC KS beslag.

Konstruksjonens stabilitet
SOFTLINE SYSTEMS profil laget av 
limte staver og robust konstruksjon 
i tre-aluminium DUOLINE SYSTEM 
sikrer eksepsjonell stabilitet. 

Holdbarhet
Profil, økologisk impregnering og 
maling med base beskytter våre 
vinduer mot sopp og råte. Bruk av 
aluminium list, som absorberer UV-
stråler, garanterer god vanndrenering 
og holdbarhet. 

Energieffektivitet
Materialer og løsninger brukt i begge 
systemer, bl. a. innovativt sentraltetting 
system, garanterer den beste ytelsen 
når det gjelder energieffektivitet.
• DUOLINE SYSTEM 

– U verdi = 0,79 W/(m2K)*

• SOFTLINE SYSTEM 
– U verdi = 0,80 W/(m2K)*

SOFTLINE SYSTEM

TRE-ALUMINIUM – DUOLINE SYSTEM 
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TRE SYSTEM
SOFTLINE

SOTFLINE SYSTEM er produkt av høy kvalitet tilgjengelig 
i forskjellige farger og former som kombinerer aluminiums 
holdbarhet og tres estetikk. SOTFLINE vinduer oppfyller 
restriktive krav til energieffektivitet og passivhusstandarder. 
Våre vinduer kjennetegnes av klassisk form til aluminium 
profiler som avspeiler de siste trendene på markedet 
for trevinduer. Profiler tilgjengelige i tre tykkelser: 

68  mm, 78  mm eller 88  mm kan tilpasses til veldig ulike 
typer av bygninger. Softline vinduer er utstyrt med 
utvendig aluminium kledning som beskytter vindu mot 
ugunstige værforhold. I tillegg sikrer kledningen vindus 
styrke og stabilitet samt gir utmerket energieffektivitet 
og lydisolasjon.  

Glass
I vårt tilbud har vi mange forskjellige glasspakker 
å velge mellom

Glassliste
profilert glassliste

Pakning på vinduets omkrets
laget av TPE

Profil
laget av limte staver sikrer konstruksjonens stabilitet

Spor for utvendig profil

Økologisk lakk
med impregnering og maling med base beskytter 
vinduer  mot sopp og råte

Termo dryppkant
beskytter ramme mot eksterne faktorer 

Aluminium list
absorberer UV-stråler og sikrer god vanndrenering

TRE-ALUMINIUM SYSTEM
DUOLINE

DUOLINE SYSTEM er produkt av høy kvalitet 
tilgjengelig i forskjellige farger og former som 
kombinerer aluminiums holdbarhet og tres estetikk. 
DUOLINE vinduer oppfyller restriktive krav til 
energieffektivitet og passivhusstandarder. Våre 
vinduer kjennetegnes av klassisk form til aluminium 
profiler som avspeiler de siste trendene på markedet 

for trevinduer. Profiler tilgjengelige i tre tykkelser: 
68  mm, 78  mm eller 88  mm kan tilpasses til veldig 
ulike typer av bygninger. Duoline vinduer er utstyrt 
med utvendig aluminium kledning som beskytter 
vindu mot ugunstige værforhold. I tillegg sikrer 
kledningen vindus styrke og stabilitet samt gir 
utmerket energieffektivitet og lydisolasjon.  

Kledninger
DUOLINE vinduer er utstyrt med aluminium MIRA 
CONTOUR kledninger som garanterer motstand mot 
værhold, stabilitet samt design og stil. I forbindelse med 
tre sikrer dekslene også varmeisolering.

Glass
Vi tilbyr forskjellige slags glasspakketyper – enkammer, 
tokammers og enda trekammers glasspakker.

Pakninger
Vinduer leveres som standard med TPE og EPDM 

pakninger.

Profil 
Profilen laget av tre eller fire staver limt inntil hverandre er 
utført av furu og meranti tre. Vinduer er tilgjengelige i tre 
tykkelser – 68 mm, 78 mm og 88 mm.

Softline vinduer har blitt hedret med Green Mark 2010 prisen for sine eksepsjonelle og 
pro-økologiske egenskaper.  
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