
FROVIN Vinduer & Døre A/S 

Tilbud på vinduer & døre til 
E/F Tønderhus Borups Alle 233-249  
2400 København NV 



Iht. dialog med bestyrelsen fremsendes hermed FROVINs oplæg til en aftale om køb af vinduer & døre med vedhæftede tilbud fra  
tømrermester Christian Overgaard. 

Tilbuddet om køb af vinduer & døre er ikke afhængig af køb igennem Christian Overgaard, men kan også gøres igennem anden  
tømrer. (Vær opmærksom på at man ikke kan købe vinduer direkte af FROVIN A/S.)  

Vær opmærksom at FROVIN anbefaler at der monteres vandnæse i toppen af vinduet ved skift til nye vinduer. (dette er indeholdt i  
Christian Overgaards pris) 

FROVIN tager ikke ansvar for opmåling eller antallet. 

Kontaktpersoner for tilbud / ordre: 

Vibeke Karkov 
Mail: VKA@FROVIN.DK 
Mærket: ”E/F Tønderhus” 

Tilbud 



” Når der skiftes til nye vinduer, eller når 
eksisterende vinduer forbedres, reduceres 
varmetabet, og der opnås en bedre 
termisk komfort.  

Når vinduer skiftes, kan det forbedre 
bygningers udseende. Det kan imidlertid 
også skæmme bygningen. Ofte vil der 
med fordel kunne vælges løsninger, der i 
udseende svarer til de oprindelige vinduer.  

Er vindueskarme og rammer i god stand, 
kan en rimelig energimæssig forbedring 
opnås med nye ruder eller forsatsvinduer, 
uden at udseendet derved forringes.” 

Energistyrelsen 2016 

Eksempelsamling om Energi »
(http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/eksempelsamling-
energi/0/51)
Denne eksempelsamling
indeholder en række eksempler på,
hvordan bestemmelserne i BR10
om energiforbrug kan opfyldes i
nybyggeri og eksisterende byggeri.

(http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/eksisterende_byggeri/0/55)(http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/nybyggeri_exsamling/0/55)

TEMA 

Tema om indeklima »
(http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/fokus_indeklima/0/52)

TEMA 

Tema om tæthed »
(http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/fokus_taethed/0/52)

 (http://www.bygningsreglementet.dk)

Bygningsreglementets
eksempelsamlinger

EKSEMPLER 

Eksisterende
byggeri »

EKSEMPLER 

Nybyggeri »

Husk! 



Energi! 
FROVINS koblede vinduer er fra starten 
energivenlige. Nu har vi også bevis på det. 

Gennem en målrettet produkt-udvikling er 
det lykkedes os at udvikle et af markedets 
bedste koblede vinduer. 

U-værdien på et standard koblet vindue er 
blot 0,94 - som er rigtig godt for et koblet 
vindue. 

Vores unikke koblede vindue – A-vinduet  
opfylder derfor rigeligt de nuværende 
energikrav, der er gældende for BR15. 

Energimærkningscertifikat for facadevinduer 
 
Reg.nr. 516-4 

For yderligere oplysninger: se www.energivinduer.dk 
¤ Certifikatet må ikke anvendes i andre offentlige tilgængelige registreringer uden skriftlig tilladelse fra virksomheden. 

 
Virksomhed 

 

Produktsystem 

Frovin Vinduer og Døre A/S 
Ellemosevej 5A, Ugerløse 
4400 Kalundborg 
CVR: 2089 4431 

Koblet 1+2 A 

Materialegruppe 

Træ/2ØKO 

 
Energiklasser for produktsystem 

 Energiklasse Mærkning 

 

Beregningen af energitilskuddet sker for et referencehus 
med danske klimadata i henhold til den formel, som findes i 
bilag 6 i BR15. Energimærkningen og det beregnede 
energitilskud har derfor kun gyldighed i Danmark.  
Produktsystemets Eref - værdi afrundes til heltal inden 
klassificering. 
 
* Vinduer klassificeret i energiklasse C eller dårligere er 
som hovedregel kun lovlige at anvende i byggeri, der ikke 
er omfattet af BR15 (gældende fra 1. juli 2015) 

0 ≤ Eref  

 

- 17 ≤ Eref < 0  

- 33 ≤ Eref < - 17   

- 55 ≤ Eref < - 33                          * 

- 60 ≤ Eref < - 55                        * 

 Eref < - 60               * 
 
Energidata for produktsystem 

 

 Standardrude for produktsystem 
Referencevindue - definition: 
1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den 
europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m. 
 
 

Standardrude – definition: 
Ruden som anvendes som produktionssystemets primære 
rude. 

Koblet rude: 4-26,5 / 3-16-3 

Eref = 196,40 · gw – 90,36 · Uw +2,0 kWh/m2 Ug : Center U-værdi (rude) 0,86 W/m²·K 

Uw : U-værdi (vindue) 0,94 W/m²·K gg : Solenergitransmittans (rude) 0,59 

gw   : Solenergitransmittans (vindue) 0,44 LTg : Lystransmittans (rude) 0,75 

Ff : Glasandel (Ag / Aw) 0,75 λeq : ækv. varmeledningsevne (spacer) 0,4/0,3 W/m·K 
 
Standardsprosse 

 

For vinduer med mange sprosser (palævinduer) er det 
vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde 
sprosser med et lille linietab). 
 
Gennemgående sprosser må ikke anvendes i et 
energimærket produktsystem, men er dog tilladt, hvis de er 
nødvendige for bæreevnen eller som nødvendig adskillelse 
mellem 2 rudetyper, typisk ved større vinduesrammer med 
store rudefelter. 

Kategori Linietab Mærkning 

Lavenergisprosse ≤ 0,010 W/m·K  
Energisprosse > 0,010 W/m·K  

Bredde på standardsprosse  25 mm 

Psi-værdi = linjetab ved sprosse (pr. side) 0,0 W/m·K 
 

Er vinduessystemet underlagt kontrol i henhold til gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV 
Ja Nej 

  
 
 
Det attesteres herved at:  Dette certifikat er gyldigt til 1. februar 2017 
x Virksomheden kan beregne produkternes aktuelle energidata. 
x Virksomhedens dokumentation kontrolleres årligt af et uvildigt 

organ. 
x Energidata er dokumenteret med testrapporter fra et 

notificeret eller et af Energimærkningsordningen anerkendt 
organ. 

x Poste er udført i overensstemmelse med karm og ramme i 
produktsystemet. 

22.03.2016                             
Dato                                     For Energimærkningsordningen 

 



Energi! Energimærkningscertifikat for facadevinduer 
 
Reg.nr. 516-5 

For yderligere oplysninger: se www.energivinduer.dk 
¤ Certifikatet må ikke anvendes i andre offentlige tilgængelige registreringer uden skriftlig tilladelse fra virksomheden. 

 
Virksomhed 

 

Produktsystem 

Frovin Vinduer og Døre A/S 
Ellemosevej 5A, Ugerløse 
4400 Kalundborg 
CVR: 2089 4431 

Koblet 1+2 AU 

Materialegruppe 

Træ/2ØKO 

 
 
Energiklasser for produktsystem 

 Energiklasse Mærkning 

 

Beregningen af energitilskuddet sker for et referencehus 
med danske klimadata i henhold til den formel, som findes i 
bilag 6 i BR15. Energimærkningen og det beregnede 
energitilskud har derfor kun gyldighed i Danmark.  
Produktsystemets Eref - værdi afrundes til heltal inden 
klassificering. 
 
* Vinduer klassificeret i energiklasse C eller dårligere er 
som hovedregel kun lovlige at anvende i byggeri, der ikke 
er omfattet af BR15 (gældende fra 1. juli 2015) 

0 ≤ Eref  

 

- 17 ≤ Eref < 0  

- 33 ≤ Eref < - 17   

- 55 ≤ Eref < - 33                          * 

- 60 ≤ Eref < - 55                        * 

 Eref < - 60               * 
 
Energidata for produktsystem 

 

 Standardrude for produktsystem 
Referencevindue - definition: 
1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den 
europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m. 
 
 

Standardrude – definition: 
Ruden som anvendes som produktionssystemets primære 
rude. 

Koblet rude (U): 4-26,5 / 3-16-3  

Eref = 196,40 · gw – 90,36 · Uw +5,4 kWh/m2 Ug : Center U-værdi (rude) 0,69 W/m²·K 

Uw : U-værdi (vindue) 0,82 W/m²·K gg : Solenergitransmittans (rude) 0,54 

gw   : Solenergitransmittans (vindue) 0,41 LTg : Lystransmittans (rude) 0,68 

Ff : Glasandel (Ag / Aw) 0,75 λeq : ækv. varmeledningsevne (spacer) 0,4/0,3 W/m·K 
 
Standardsprosse 

 

For vinduer med mange sprosser (palævinduer) er det 
vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde 
sprosser med et lille linietab). 
 
Gennemgående sprosser må ikke anvendes i et 
energimærket produktsystem, men er dog tilladt, hvis de er 
nødvendige for bæreevnen eller som nødvendig adskillelse 
mellem 2 rudetyper, typisk ved større vinduesrammer med 
store rudefelter. 

Kategori Linietab Mærkning 

Lavenergisprosse ≤ 0,010 W/m·K  
Energisprosse > 0,010 W/m·K  

Bredde på standardsprosse  25 mm 

Psi-værdi = linjetab ved sprosse (pr. side) 0,0 W/m·K 
 

Er vinduessystemet underlagt kontrol i henhold til gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV 
Ja Nej 

  
 
 
Det attesteres herved at:  Dette certifikat er gyldigt til 1. februar 2017 
x Virksomheden kan beregne produkternes aktuelle energidata. 
x Virksomhedens dokumentation kontrolleres årligt af et uvildigt 

organ. 
x Energidata er dokumenteret med testrapporter fra et 

notificeret eller et af Energimærkningsordningen anerkendt 
organ. 

x Poste er udført i overensstemmelse med karm og ramme i 
produktsystemet. 

22.03.2016                             
Dato                                     For Energimærkningsordningen 

 

AU-vinduet, er et unikt koblet vindue – 
som opfylder de forventelige strenge 
energikrav, der kan blive gældende for 
Bygningsklasse 2020. 

U-værdien på AU-vinduet er blot 0,82 - 
hvilket gør det til et af Europas bedste 
koblede energivinduer. 

AU-vinduet fås også som støjreducerende.  
Foruden de energi- og lydmæssige fordele 
rummer AU-vinduet naturligvis de samme 
æstetiske kvaliteter, som kendetegner 
Frovins øvrige koblede vinduer. 



Hjemmeside! 
www.frovin.dk 



Vi tilbyder jer 

• Deltagelse på møder med håndværker 
• Forslag til vinduesløsninger 
• Hjælp til bestilling 
• Pristjek (er prisen iht. Aftalen med foreningen?) 
• Afklaring med entreprenør / tømrer 
• Hjælp til styring af leverancer (flere leverancer?) 
• Montage-opstart 
• Kvalitetssikring (er alt i orden?) 

Frovin som vinduespartner! 



  Grundlagt i 1975 (over 40 års erfaring!) 
  Én af Danmarks førende producenter indenfor koblede vinduer og døre 
  Vi har fokus på det gode håndværk  
  Vi beskæftiger i dag 25 mand 
  Produktionen er beliggende på Mors 
  Ud over det danske marked leverer vi også koblede elementer til Sverige og Norge 
  90-100% kernefyrretræ i rammer & sprosser 
  Korrekt opbygning af rammer, med 2 mm luft mellem yder- og inderramme for optimal ventilation - 

således ingen dug 
  10 års garanti på Frovin kit for optimal vedhæftning, ingen rynkedannelse og krakelering 
  10 års maling- & overflade garanti 
  10 års glas garanti jf. Glasindustrien 

FROVIN – Hvorfor? 


