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Kontorbygg for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindu 1074.

Arkitekt: Arkitema AS. Byggeår: 2007-2008 



3

Sapa Vindussystem 1074 SX

Nyutviklet vindu med lav U-verdi
oppfyller nye krav til energibesparelser 
Vindussystem 1074 SX med mer effektiv isolering og fals for 3-lags isolerglass gir U-verdi 

ned til 0,9 W/m2K på vindu 1200 x 1200 mm. Lydreduksjon (Rw-verdi) opp til 43 dB. Vårt 

vindu i aluminium kombinerer minimalt vedlikehold med god innendørs komfort.

Utvendig design med rene former og glatte overflater 

er basert på vindu 1074. Innvendig har SX-rammen en 

avrunding som gir en myk overgang mellom ramme og 

glasslist. Aluminium som materiale gir god formstabilitet, 

lang levetid og minimalt vedlikehold.

Vindussystemet bygger på isolerglass med distanselist i 

TPS, såkalt varm kant, for å oppnå optimal U-verdi. Med 

funksjonsglass, som f.eks. solskjerming, sikkerhet, lyd-

reduksjon, energibesparelser og smussavvisning, tilpasses 

vinduets funksjoner prosjektet.

Vårt velprøvde innadslående vindusbeslag har tre funk-

sjoner i ett håndtak: stengt, lufting eller åpent. Ved krav til 

innbruddssikring klasse 2 i henhold til ENV 1627 komplet-

teres beslaget med en innbruddshemmende funksjon. 

Håndtak i aluminium finnes i tre utførelser: med eller uten 

barnesikring, samt låsbart.

Overflatebehandling med pulverlakkering kan leveres 

i NCS-S og RAL-farger. Med anodisering i natur eller 

hardoxalfarger beholder man den metalliske karakteren i 

overflaten. Innsiden og utsiden kan ha forskjellige farger.

Vindu 1074 SX og 3-lags lavenergiglass VK oppfyller 

kravene til Enova anbefaler-merket.
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Sapa Vindussystem 1074 SX

Energieffektivitet og innendørs komfort
De nye energikravene i ”Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk” (TEK) stiller høye 
krav til produsenter, prosjektledere, entreprenører og tilsynsmyndigheter. For beregningsmetode 
kalt ”Energitiltak” stilles følgende krav: Middelverdien for vinduer og dører for hele prosjektet skal 
ha en U-verdi som maksimalt er 1,2 W/m2K, for ett vindu maks 1,6 W/m2K. Vårt vindussystem 
bygger på nyutviklede isolerte aluminiumprofiler og 3-lags isolerglass med varm kant. Vinduet 
1074 SX kan som åpningsvindu fås med U-verdi ned til 0,9 W/m2K på vindu 1200 x 1200 mm.
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Åpningsvindu 1074 SX

U-verdi glass (Ug) i W/m2K

3-lags glass 2-lags glass

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

Bredde

 i cm

Høyde

 i cm

Profilandel 

i %
U-verdi vindu i 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 vindu 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

Krav til U-verdi for vinduer: 

 = ENOVA  - med størrelse 1200 x 1200 mm UW  1,0 W/m2K

 = TEK - Energitiltaksmetoden UW middel  1,2 W/m2K

 = (TEK 07 uavhengig av størrelse) UW maks  1,6 W/m2K

Forutsetninger: 
Tabellen gir U-verdi for hele vinduet (UW) i W/m2K (inkl. profil/glass/randsone) i følge NS-EN 10077-1. Dokumentasjon med to 
signifikante sifre. Glasset har distanselist i TPS, såkalt varm kant. Profilsnitt åpningsvindu (100 mm). Profilsnitt fast vindu (52 mm). 
For andre yttermål karm enn nevnt kan profilandel i prosent regnes ut og U-verdien leses i tabellen for tilsvarende prosentandel.
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Sapa Vindussystem 1074 SX

Godt lydklima er viktig for å føle seg vel

Kjente lydkilder og type rom er grunnlaget for valg av riktig lydreduksjon

Stillhet er en stadig mer sjelden luksus. Vi utsettes for ulike typer støy hjemme, på arbeidet 

og i fritiden. Det er derfor viktig at det tas hensyn til spørsmålene om lyd. Spesielt bør det 

tas hensyn til isolering mot trafikkstøy ved valg av vindu. Våre tette vinduskonstruksjoner
sammen med lydreduserende glass skaper forutsetninger for et godt miljø.

Avgjørende for en bygnings lydisolering mot støy uten-
fra er ytterveggens konstruksjon, vinduets lydisolering, 
lydisoleringen hos eventuelle ventiler samt utførelsen 
av tettinger etc.

Med 1074 SX, riktig valgt glass og lufttettheten som 
oppnås med EPDM-gummi, er forutsetningene gode 
for å oppnå ønsket lydisolering.

For å velge riktig glass kreves en analyse av hvilken 
type støy som oppleves forstyrrende.
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Eksempel på lydreduksjon målt i dB med forskjellige glass i Sapa vindu 1074 SX

Vinduets

grunnverdi

Glass Jernbane- og landeveistrafikk Gatetrafikk

Rw No Vindu Rw +C Redusert lydnivå  Vindu Rw +Ctr Redusert lydnivå

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 baseres på tester og beregninger utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
(dimensjon 1200 x 1200 mm) i følge NS-EN ISO 140-3 og NS-EN ISO 717-1.  
*= testet verdi **= beregnet verdi

Isolerglass benyttet i tester 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 nytt vindu med optimal isolering av glassfiberarmert polyamid 
mellom aluminiumprofilene. Konstruksjonen gir god form-
stabilitet. Vårt aluminiumvindu har god varighet, krever minimalt 
vedlikehold og har lang levetid. Systemet har fals for glass opp 
til 42 mm, og bygger på isolerglass med varm kant for å oppnå 
optimal U-verdi. Vinduene kan utføres med flerfunksjonsglass 
for bedre lydisolering, smussavvisning, innbruddssikring m.m. 
Med tilvalg som innbruddshemmende beslag og glass oppfyller 
vinduet klasse 2 i følge ENV 1627.

• Åpnings- og faste enheter.
• Beslag for vippe-/dreiehengslet samt under-, over- eller side-  

hengslet, innadslående vindu.

• Håndtak i aluminium. Låsbart eller ikke låsbart alternativ.

• Overflatebehandling: Anodisering (natur og hardoxalfarger) 
eller pulverlakkering (NCS-S og RAL).

• Lufttetthet: Oppfyller klasse 4 i følge NS-EN 12207. 

• Vanntetthet: Oppfyller klasse 9A i følge NS-EN 12208.

• Vindbelastning: Oppfyller klasse 3C i følge NS-EN 12210.

• Innbruddsbeskyttelse: Oppfyller motstandsklasse 2
i følge  ENV 1627. 

• Lydredusering opp til Rw 40 – 43 dB i følge NS-EN ISO 140-3.

Vippe-/dreiehengslet, innad-
slående vindu. Lukket posisjon.

Sapa håndtak 16439. 
Aluminium

Design og funksjon

Flere funksjoner
– i ett beslag

OVERFLATEBEHANDLING 

Vinduet kan overflatebehandles med forskjellige 
farger på inn- og utsiden. Velg anodisering eller 
pulverlakkering avhengig av forutsetningene. 
Anodisering finnes i natur og hardoxalfarger. 
Pulverlakkering gir ubegrenset fargevalg fra 
NCS-S og RAL-skalaene.
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Vippe-/dreiehengslet, innad-
slående vindu. I luftestilling.

Vippe-/dreiehengslet, innad-
slående vindu. I åpen stilling.

I hverdagen er det viktigste at ting fungerer enkelt. Med enkle håndgrep på vårt innad-

slående vindu kan du velge luftestilling eller åpen stilling. Ofte er luftestilling, vinduet 

åpent i overkant, å foretrekke. Håndtaket kan også fås låsbart eller med barnesikring.
Beslag, karm og ramme er i aluminium.

Sapa håndtak 16439
Sapa barnesikring 16441
Aluminium

Sapa håndtak 16438 låsbart
Sapa barnesikring 16441
Aluminium

Flere typer håndtak passer vårt 
vindussystem.
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Yttervegg i tegl med veggstamme i tre

Montering

Korrekt plassering i veggen er avgjørende 
for god energieffektivisering
Årsakene til at vinduet helst plasseres i veggens varme del, dvs. plassert langt inn, er mange. 

Kuldebroen i innfestingen i veggen reduseres markant. Vann som trenger inn i veggkonstruk-

sjonens luftespalte belaster ikke vinduet, samt hindres fra å trenge inn mot romsiden av veggen. 

Innfestingen i veggen blir sikrere, og fuging blir enklere å utføre.

Plassering i vegg. I følge vindusbransjens anbefalinger bør 

vinduet helst plasseres i veggens varme del, dvs. plassert langt 

inn. Fordelene med dette er flere: 

Kuldebroer reduseres der vinduet festes i veggen

Innfestingen i veggen blir bedre og sikrere

Riktig fuging og kantisolering blir enklere å utføre

Vinduets innside får en høyere yttertemperatur. Dette 

motvirker kaldras, kaldstråling og overflatekondens 

•

•

•

•

Dersom vinduet ikke plasseres i veggens varme del må man 

ta spesielt hensyn til detaljutformingen av veggen slik at man 

oppnår god lufting og vannavvisning i tilslutning til vinduet. Vær 

ekstra nøye med gjennomføringer, innfesting av vinduer, tetting 

mellom karm og vegg, bortledning av fukt som har kommet 

innenfor klimasperren, samt overgangen mellom pussede 

fasadeoverflater og vinduskarmen.

Yttervegg med utlektet kledning. 
Veggstamme i tre

Sandwichelement i betong

KOMBINASJONSMULIGHETER

Veggens 
varme del

Veggens 
varme del

Veggens 
varme del
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Prinsippdetaljer

Faste vinduer og åpningsvinduer
1074 SX vindu og vindusbånd kan utføres som faste vinduer 

eller åpningsvinduer. 

Vinduets størrelse for vippe-/dreiehengslet utførelse: 

Maks høyde 1900 mm, maks bredde 1400 mm, min høyde 

500 mm, min bredde 450 mm. Maks rammevekt: 100 kg. 

Maks ramme-lengde: bredde + høyde = 2900 mm.

Beslagsfunksjoner: Innadslående vindu kan leveres som 

vippe-/dreiehengslet alternativt bunn-, topp- eller sidehengslet.

Glass. Glasstykkelse 20-42 mm

 Detalj 1  Detalj 2  Detalj 8

 Detalj 3  Detalj 9

 Detalj 6

 Detalj 5

 Detalj 4  Detalj 4  Detalj 7



Sapa Building System
Tlf. 63 89 21 00 Fax 63 89 21 20

E-mail system.no@sapagroup.com Internett www.sapabuildingsystem.no

Sapa Byggsystem

Teknisk veiledning
Vi hjelper deg med svar på dine spørsmål om profilvalg, prosjektering, 

konstruksjonsløsninger, beregninger og prosjekttilpassing. Ring 63 89 21 00
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