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Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074.

Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008
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Sapa vinduessystem 1074 SX

Nyudviklet vindue med med lav U-værdi  
opfylder de nye energikrav
Vinduessystem 1074 SX med endnu mere effektiv isolering og fals til 3-lags thermorude giver 

U-værdier ned til 0,85 W/m2K for et oplukkeligt vindue på 1230x1480 mm jf. EN-standarden 

for CE-mærkning. Lydreduktion (RW-værdi) op til 43 dB. Aluminiumvinduer kombinerer 

minimalt vedligehold med godt indeklima.

Det udvendige design med rene linier og plane overflader 

er baseret på vort vindue 1074. Indvendigt har SX-vindues-

rammen afrundede kanter som giver en blød overgang mellem

ramme og glasliste. Aluminium giver god formstabilitet, lang 

levetid og minimalt vedligehold.  

Vinduessystemet tilbyder optimale U-værdier sammen med 

thermoruder med TPS-kantprofiler, såkaldt varm kant. Med 

funktionsglas for f.eks. solafskærming, sikring, lydreduktion, 

energibesparelse og smudsafvisning, optimeres vinduets 

funktioner til projektets krav.

Vort stabile og afprøvede indadgående vinduesbeslag har 

tre funktioner i ét: lukket, ventilationsstilling og åbnet. Beslaget

kan kompletteres ved yderligere krav til indbrudssikring i 

klasse 2, jf. ENV 1627. Specialdesignede vinduesgreb findes 

i tre udgaver: med og uden børnesikring samt aflåseligt.

Overfladebehandling kan ske ved pulverlakering i et stort 

udvalg af NCS-S og RAL-kulører, eller ved anodisering i 

natur- eller hardoxalfarver. Anodiseringen bevarer metalstruk-

turen i overfladen. Inder- og yderside kan have forskellige 

overflader eller farver.
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Sapa Vinduesystem 1074 SX

Energieffektivitet og indendørskomfort
De nye og kommende energikrav stiller høje krav til producenter, projekterende, entreprenører 

og myndigheder. Vort vinduesystem bygger på nyudviklede isolerede aluminiumprofiler og 

3-lags thermoruder med varm kant. 1074 SX vinduet kan i oplukkelig udgave leveres med 

U-værdier ned til 0,85 W/m2K for et vindue på 1230x1480 mm jf. EN-standarden for CE-mærkning.
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Oplukkeligt vindue 1074 SX

U-værdi glas (Ug) i W/m2K

3-lags thermorude 2-lags thermorude

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20

Bredde

 i cm

Højde

 i cm

Profilandel

i %
U-værdi på vindue W/m2K

80 80 44 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6

90 90 40 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6

100 100 36 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5

110 110 33 0,94 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5

120 120 31 0,90 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5

130 130 28 0,87 0,94 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

140 140 27 0,83 0,91 0,98 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4

Fast vindue 1074 SX

80 80 24 0,81 0,89 0,96 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

90 90 22 0,77 0,85 0,93 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4

100 100 20 0,74 0,82 0,90 0,98 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4

110 110 18 0,71 0,79 0,87 0,95 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

120 120 17 0,68 0,77 0,85 0,93 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

130 130 15 0,66 0,75 0,83 0,92 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

140 140 14 0,64 0,73 0,82 0,90 0,99 1,1 1,2 1,3 1,4

Forudsætninger: Tabellen oplyser U-værdier for hele vinduet (UW) i W/m2K (inkl. profil/glas/randzone) ifølge EN 10077-1. 
Angivelse med to decimaler. Glasset har kantprofiler af TPS, såkaldt varm kant. Profilsnit oplukkeligt vindue, 100 mm. Profilsnit 
fast vindue, 52 mm. For andre karmydermål end de ovenstående kan profilandel i % beregnes og tabellen aflæses for 
modsvarende procentandel.
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Sapa Vinduesystem  1074 SX

Godt lydklima er vigtigt for velbefindendet

For at kunne vælge den rette konstruktion og lydreduktion er det vigtigt at kende 
de aktuelle forudsætninger med hensyn til støjkilde, rumtype og –anvendelse. 

Stilhed er en mere og mere sjælden luksus. Vi udsættes for forskellige typer af støj derhjemme, 

på arbejdet og i fritiden. Derfor er det vigtigt at der tages udstrakt hensyn til lydspørgsmål og 

specielt til trafikstøjisolering ved valg af vindue. Vore tætte vindueskonstruktioner sammen 

med lydreducerende glas, skaber forudsætninger for et godt miljø.

Afgørende for en bygnings lydisolering mod udendørs-
støj er ydervæggenes konstruktion, vinduets lydisolering,
lydisolering på eventuelle ventilationsåbninger samt 
udførelse af tætninger etc. 

Med 1074 SX, korrekt glasvalg og den lufttæthed som 
opnås med EPDM-gummi, er forudsætningerne gode 
for at opnå den ønskede lydisolering. For at vælge det 
rigtige glas kræves en analyse af hvilken type støj der 
opleves som forstyrrende.
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Isolerglas som använts i tester och beräkningar: Rw (C; Ctr)

1 = SSG 8PUN-12kr-f-10kr-8SiPUN +ID 44 (-1; -5)

2 = SSG 6PUN-15ar-f-9ar-8SiPUN +ID 42 (-1; -5)

3 = SSG 6PUN-12ar-f-12ar-4PUN +ID 36 (-1; -5)

4 = SSG 4PUN-15ar-f-15ar-4PUN +ID 35 (-1; -5)

5 = SSG 4PUN-12ar-f-12ar-4PUN +ID 34 (-1; -5)

Eksempel på lydreduktion målt i dB med forskellige glas i Sapa vindue 1074 SX

Vinduets

grundværdi

Glas Landevejs- og togtrafik Bytrafik

Rw No Vindue Rw +C Mindsket lydniveau  Vindue Rw +Ctr Mindsket lydniveau

43 1* 41 36 34 29

40 2* 39 34 34 29

39 3** (37) (32) 35 30

35 4** (33) (28) 29 24

34 5** (32) (27) 28 23

Tabellen er baseret på test og beregninger udført af SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut 
(dimension 1200 x 1200 mm) ifølge EN ISO 140-3 og EN ISO 717-1.  
*= testet værdi   **= beregnet værdi

Thermoglas anvendt i test og beregninger: Rw (C; Ctr)

1 = SGG 8PUN-12kr-f-10kr-8SiPUN +ID 44 (-1; -5)

2 = SGG 6PUN-15ar-f-9ar-8SiPUN +ID 42 (-1; -5)

3 = SGG 6PUN-12ar-f-12ar-4PUN +ID 36 (-1; -5)

4 = SGG 4PUN-15ar-f-15ar-4PUN +ID 35 (-1; -5)

5 = SGG 4PUN-12ar-f-12ar-4PUN +ID 34 (-1; -5)
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1074 SX 
Et nyt vindue med optimeret isolering af glasfiberarmeret 
polyamid mellem aluminiumprofilerne. Konstruktionen giver god 
formstabilitet. Vort aluminium vindue har god holdbarhed og 
tilbyder minimalt vedligehold og lang levetid. Systemet har glas-
fals for op til 42 mm glas og udnyttes optimalt med thermoruder 
med varm kant for optimal U-værdi. Vinduet kan forsynes med 
flerfunktionsglas for øget lydreduktion, smudsafvisning, indbruds-
sikring m.m. Med anvendelse af indbrudshæmmende beslag og 
glas opfylder vinduet klasse 2 ifølge ENV 1627.

• Oplukkelige og faste enheder
• Beslag til side-/bundhængte samt bund-, overkants- eller 

sidehængte, indadgående vinduer.

• Håndtag i aluminium. Mulighed for aflåsning.

• Overfladebehandling: anodisering (natur- og hardoxalfarver)   
eller pulverlakering (NCS-S og RAL).

• Lufttæthed: Opfylder klasse 4, ifølge EN 12207.

• Vandtæthed: Opfylder klasse 9A ifølge EN 12208.

• Vindbelastning: Opfylder klasse 3C ifølge EN 12210.

• Indbrudssikring: Opfylder modstandsklasse 2 ifølge ENV 1627.

• Lydreduktion op til RW 43 dB ifølge EN ISO 140-3.

Side-/ bundhængt, indadgående 
vindue, i lukket stilling

Sapa håndtag 16439. 
Aluminium

Design og funktion

Flere funktioner
- i ét beslag

OVERFLADEBEHANDLING

Vinduet kan overfladebehandles med forskel-
lige farver og overfladebehandlinger på inder- og 
yderside. Vælg anodisering eller pulverlakering 
afhængigt af forudsætningerne. Anodiseringen 
findes i natur- eller hardoxalfarver mens pulver-
lakering giver et ubegrænset farvevalg med 
NCS-S og RAL skalaerne
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Side-/bundhængt, indadgående
vindue i ventilationsstilling

Side-/bundhængt, indadgående 
vindue i åben stilling

I hverdagen er enkel betjening af stor betydning. Med de logiske håndtag på vort 

indadgående vindue kan du vælge ventilationssstilling eller åben stilling. Ofte 

er ventilationsstillingen, hvor vinduet kun er åbent foroven, at foretrække, derfor 

er det første valg ved betjening. Håndtaget kan fås med børnesikring eller som 
aflåseligt. Beslag, karm og vinduesramme er i aluminium.

Sapa håndtag 16439
Sapa børnesikret 16441
Aluminium

Sapa håndtag 16438 aflåseligt
Sapa børnesikret 16441 
Aluminium

Andre typer håndtag kan også 
anvendes på vinduessystemet.
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Eksempel 1

Indbygning af vinduer

Korrekt placering i væggen er afgørende 
for optimal energieffektivitet
Med de nye energikrav og deraf følgende ændrede ydervægstyper, er der nogen forhold der 

skal tages i betragtning ved indbygning af vinduer i ydervæggen. Placering af vinduet i yder-

væggens kolde del forringer vinduets energiegenskaber, hvad enten der er tale om træ-, 

aluminiumvinduer eller vinduer i andre materialer eller kombinationer. For optimal udnyttelse 

af de energimæssige egenskaber for 1074 SX, anbefaler vi at placeres vinduet placeres så 

langt inde mod væggens varme del som muligt.

Eksempel 1 viser den anbefalede placering jf. DS 418, 20 mm 

foran  kuldebrosafbrydelsen. Der suppleres med et indvendigt 

lysningspanel af varierende dybde for at dække isoleringen og 

give mulighed for indvendig fugning.

Eksempel 2 viser en løsning med placering 50 mm fra yder-

væggens forkant. Vinduets energimæssige egenskaber bliver 

ikke optimale da vinduet kommer ud i væggens kolde del, men 

afdækningen af kuldebrosafbrydelsen indvendigt sikres med et 

dybere lysningspanel.

Eksempel 3 viser en løsning der vi har trukket vinduet 

længere ind den varme del af væggen og løsningen bliver 

mere energioptimal.

Udvendigt er suppleret med et lysningpanel der visuelt trækker 

vinduet længere ud til en placering 50 mm fra væggens yder-

side. Der opnås samtidig en løsning der forenkler fastgørelse 

i væggen. På eksempel 1 er der behov for et supplerende 

fastgørelsesbeslag til karmmontagen. Sålbænken bør udføres 

med fald for at undgå snavsophobning.

Det indvendige lysningspanel og dettes tilslutning til væggen 

kan tilpasses til det enkelte vinduesprojekt.

Kontakt Sapa eller en af vore udførende entreprenører for 

yderligere råd og vejledning angående montage af vinduer 

i ydervæggen.

Eksempel 2 Eksempel 2

KOMBINATIONSMULIGHEDER

Væggens varme del Væggens varme del Væggens varme del

Ude

Inde

Ude

Inde

Ude

Inde
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Principdetajler

Faste og oplukkelige vinduer
1074 SX vinduer og vinduesbånd kan udføres som faste eller 

oplukkelige enheder. 

Vinduesstørrelse for bundhængt: max højde 1900 mm, max 

bredde 1400 mm, min højde 500 mm, min bredde 450 mm. 

Max. rammevægt 100 kg. 

Max. rammebredde + -højde = 2900 mm. 

Beslagsfunktion. Indadgående vinduer kan udføres som 

side-/bundhængte samt bund-, top- eller sidehængte. 

Glas. Glastykkelse 20-42 mm.

 Detalje 1  Detalje 2  Detalje 8

 Detalje 3  Detalje 9

 Detalje 6

 Detalje 5

 Detalje 4  Detalje 4  Detalje 7
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Sapa Byggesystem

Arkitektservice
Vi hjælper dig med svar på dine spørgsmål om profilvalg, projektering,

 konstruktionsløsninger og beregninger samt eventuelle projektløsninger. 

Ring til os på 86 16 00 19 eller send os en mail på system.dk@sapagroup.com

En leverandør – enkel kommunikation
Vore systemløsninger fremstilles, monteres og serviceres af godkendte leverandører. 

Leverandøren er ansvarlig for alle projektets faser, fra projektering til montage. 

Med kun én underleverandør er projektstyringen gjort så effektiv og enkel som mulig. 

Kontakt Sapa Building System, så henviser vi til vores godkendte leverandører, eller gå 

ind på vores hjemmeside www.sapabuildingsystem.dk for yderligere information.

Sapa Building System
DK-8381 Tilst  Tlf. 86 16 00 19   Fax 86 16 00 79 

E-mail: system.dk@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.dk


