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1. Generel info om vinduer og udvendige døre i boligen 

2.  Ovenlysvindue 

3. Udvendige døre 
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1. Generel info om vinduer og udvendige døre 

 
I din bolig er vinduerne og de udvendige døre af træ/aluminium-

produkter, hhv. højre- og venstre gående. Vinduerne er inden 

”topstyret” eller sidebundhængte vinduer - også kaldet dreje-kip..  
 

På det topstyrede vindue er hængsler/beslag monteret i rammens 

øverste sider. Ved åbning udskydes rammens nederste del. Betje-

ning sker med greb placeret på underrammen.  

 

De sidehængte vinduer er indadgående og har både en side- og 

bundhængt funktion. Rammen betjenes med et greb i sideramme, 

og i lukket tilstand vender grebet nedad. Drejes grebet i lodret til-

stand, står vinduet i ”kip” i den bundhængte stilling, og der vil 

være åbent i toppen. I mellemstilling kan vinduet åbnes i side-

hængt stilling. 

 

2. Ovenlysvindue 

Er din bolig forsynet med ovenlysvindue, er det af mærket Velux. 

Vinduet åbnes og lukkes med en løftestang.. Løftestangen er i bo-

ligen ved indflytning. 

 

3. Udvendige døre 

 

Betjening af døre  

Døren er udstyret med et trepunktslåsesystem: den låser i toppen, 

i midten og i bunden. For at låse døren skal håndtaget løftes opad. 

Kun herefter kan man låse døren med en drejelås eller nøgle. Ter-

rassedøren er også udstyret med et trepunktslåsesystem. For at 

åbne døren skal grebet drejes til vandret position. For at fiksere 

grebet skal det drejes nedad igen.  

 

Boliger med Franks altan, åbner døren indad 
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4. Rengøring og smøring af bevægelige dele 
 

 

Rengøring 

Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af 

ramme- og karmflader. Rengøring bør foretages med passende 

mellemrum, f.eks. i forbindelse med rudepudsning. Her afvaskes 

ramme- og karmflader med vand tilsat svage vaskemidler. Rengø-

ring foretages med blød svamp, og der aftørres med blød klud.  

 

 

 

 

Husk yderligere 

- Skurepulver og lignende midler med slibeeffekt bør undgås. 

- Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunsstof cleaner. Stærkere opløsnings-

midler med indhold af sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak må ikke anvendes. 

- Overfladen skal tørres af efter endt rengøring. 

- Garantien bortfalder ved anvendelse af tape og klistermærker på overfladen. 

 

 

Smøring af bevægelige dele  

Minimum en gang årligt foretages smøring af alle bevægelige dele 

ved hængler og lukke-låsebeslag.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


