Produktmuligheder
Vrøgum tilbyder et omfattende program af vinduer og facadedøre, hvor
der efter ønske kan vælges størrelser,
profiler, tilbehør m.v. ud fra individuelle behov og ønsker.

discover
the difference ...

Med baggrund i mange års erfaring fra
eksportmarkeder kombineret med fastholdelse af gode håndværkstraditioner
vil Vrøgum derfor altid kunne tilbyde
den rigtige løsning - tilpasset de lokale
arkitektoniske traditioner.

Gå en tur i skoven, træk vejret dybt,
oplev duften, se lysspillet fra solen
gennem grene, blade og træer mærk naturen.
Træ er naturens eget materiale
Fra skoven får vi træet, et levende
materiale, som gennem mange
århundreder med rette har været det
mest foretrukne byggemateriale. Træ
er et vedvarende råstof ...der vil altid
være træ.

Udadgående

Bedst for miljøet
Ved at vælge at producere sine vinduer og facadedøre i træ fra bæredygtige skovbrug vælger man samtidig en løsning til gavn for miljøet.
Den mængde kvælstof, som opmagasineres i træet, fastholdes således i
hele vinduets eller facadedørens
levetid, samtidig med at der genplantes nye træer til yderligere optagelse af kvælstof. Alt sammen et vigtigt bidrag til minimering af drivhuseffekten.
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Fremtidens byggemateriale
Træ er funktionelt og fleksibelt - det
er let at bearbejde uden brug af store mængder energi. Træ kan bortskaffes uden at belaste vores miljø.
Træ er sund fornuft - også for fremtidens generationer.
Vinduer og facadedøre af træ
Med vinduer og facadedøre af træ
inviterer man naturen indenfor - og
får et dejligt indeklima med plads til
at ånde og leve. Et naturligt produkt, der holder år efter år.

Håndværkstraditioner
- fremtidsvisioner
optimere affaldshåndteringen - kort
sagt er miljøbevidstheden på dagsordenen overalt i virksomheden, hvilket dokumenteres gennem flere eksternt udarbejdede rapporter bl.a. i
samarbejde med Miljøstyrelsen.

Der var engang et bygnings- og
inventarsnedkeri, som blev grundlagt i den vestjyske landsby Vrøgum
af Lars Peter Mølgaard. Det var i
1957.
Behovet for godt håndværk, specielt
vinduer og døre, voksede - og det
gjorde virksomheden også. Derfor
flyttede den i 1972 til industrikvarteret i Oksbøl.
Vrøgum er kendetegnet som en miljøbevidst virksomhed, der via sine
aktiviteter prioriterer såvel det interne arbejdsmiljø som det eksterne
miljø højt. Dette sker bl.a. gennem
investeringer i alternative energiformer såsom vindkraft samt ved at eliminere indlysende miljøbelastninger, mindske energiforbruget og

Vrøgum lægger også stor vægt på
bevarelse af de gamle håndværkstraditioner. Ved at gøre disse mere produktionsvenlige - uden at gå på
kompromis med kvaliteten i detaljerne - har det været muligt at forene de traditionelle forarbejdningsmetoder i produktionen med
moderne teknologi. Fremtidsorienteret elektronik har gjort sit indtog
overalt i virksomheden, f.eks. ved
elektronisk håndtering af ordreforløbet fra tilbud til færdigt element.
Vrøgums markedsføring foregår foruden med brochurer som denne
selvfølgelig også på hjemmesiden
www.vrogum.dk. Kig lidt i brochuren - den er tænkt som en appetitvækker og inspiration, for der er
mange muligheder, når der skal vælges vinduer og facadedøre til nybyggeri eller renovering.
Med venlig hilsen
Vrøgum
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Når boligen skal renoveres, bør det ske med
nænsom hånd og med respekt for bygningens arkitektur.
Vrøgum er specialist, når det gælder slanke profiler, der matcher de
oprindelige vinduer og facadedøre. Et omfattende program af individuelle
profiler gør det muligt at renovere uden at ændre bygningens arkitektoniske
udtryk. Også det indvendige lysindfald og stemningen bevares.
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Vrøgum har de individuelle
løsninger - når det oprindelige
skal bevares.
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renovering

3

I N D I V I D U E L

R E N O V E R I N G
1

2

3

330

4

331

7

8

Tidens tand og flere
generationers ændringer af bygningen kan
gøre det til en udfordring at få harmoni
og helhed i resultatet.
Det stiller krav til et
fleksibelt vindues- og
dørprodukt.
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Miljøet kan være traditionelt, hyggeligt, herskabeligt eller klassisk. Fællesnævneren er ønsket
om at bevare det oprindelige, individuelle særpræg.
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Renovering af s

Det er vigtigt, at renoveringen gennemføres, uden at facadens oprindelige
arkitektur ændres. Derfor har valget af vinduestype og -form meget stor
betydning for helhedsindtrykket. Med det alsidige og fleksible program
fra Vrøgum vil den rette løsning altid kunne findes. Vrøgum tilbyder
slanke profiler - og giver mulighed for individuel tilpasning til
renoveringen af den enkelte bygning.

større ejendomme
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Bevaringsværdige bygninger skal ældes med
stil og renoveres med
nænsom hånd. Alle
detaljer bør nøje vurderes og tilpasses helheden.
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E J E N D O M M E
Vrøgums fleksibilitet og
mange kombinationsmuligheder inden for
vinduer og facadedøre
gør det muligt at få
næsten alle tænkelige
ønsker opfyldt.
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Vinduer og facadedøre fra Vrøgum
er velegnede til træhuse og andet
miljøbevidst byggeri. Hos Vrøgum
sættes omtanke for miljøet i
højsædet. Gennem hele produktionsforløbet søges mindst mulig
belastning af miljøet, og der
anvendes udelukkende træ fra
dokumenteret bæredygtige skovbrug. Således bevares skoven også
til fremtidige generationer. Den
konsekvente dokumenterede miljøpolitik har ført til, at Vrøgum
gennem årene ofte er udvalgt som
leverandør til økologiske
pionerprojekter flere
steder i Europa.
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Træhuse
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Tænk på naturen
- vælg træ.
Spar på energien
- vælg træ.
Tænk på fremtidens
generationer
- vælg træ, der
genplantes.
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Miljøbevidst byggeri med
træ giver også anledning
til nytænkning og spændende, anderledes arkitektur. Intet er umuligt med vinduer og facadedøre fra Vrøgum.
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Byg og bo
på landet

Der er så dejligt på landet – husene med den ofte både hyggelige og smagfulde arkitektur. Træ skaber varme, hygge og stemning, og profiler udført
efter gamle håndværkstraditioner giver bygningen ægthed, karakter og
charme.
Med vinduer og facadedøre fra Vrøgum vælges et ægte og naturligt
produkt, der er med til at bibeholde den oprindelige stemning, samtidig
med at der skabes nye, moderne funktioner.
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Luk naturen ind i stuen,
tag en dyb indånding og
mærk duften. Fasthold
idyllen og den landlige
hygge - uden at give afkald
på de moderne, praktiske
og energibesparende fordele, der er ved at benytte
vinduer og facadedøre fra
Vrøgum.
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Lille og hyggeligt eller
stort og flot - Vrøgum
har løsninger til alt lige
fra det lille bondehus til
den større landejendom.
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Når der skal

Nybyggeri med individuelle vinduer og facadedøre fra Vrøgum
giver mulighed for nytænkning og anderledes arkitektur.
Enkelt og stilrent med store glasflader, der understreger det
smagfulde og giver mulighed for spændende lysindfald
- eller det traditionelle, kvalitetsbevidste byggeri
i en tidssvarende udgave.

bygges nyt
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Moderne byggeri er også
bevidst byggeri. Med det
varme træ som materiale
kombineret med et perfekt tætningssystem og
lavenergiglas har man
valgt kvalitet og god
økonomi.
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Vrøgums facadedøre
giver huset den ekstra
individuelle karakter.
Det første og det sidste,
der ses og bemærkes.
Husets kvalitet genspejler sig i facadedøren.
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Facadedøre
- mulighedernes individuelle
karakter
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Bag disse døre lever
beboerne livet på hver
deres måde. Fælles for
dem er dog interessen
for et gedigent produkt, der skal signalere det rigtige indtryk
til omverdenen.

92

93

95

94

33

F A C A D E D Ø R E

304

340

98

Hos Vrøgum går høj
produktsikkerhed
hånd i hånd med
vores ønske om at
skabe tryghed, funktionalitet og smukke
produkter til vores
kunder.
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Mulighederne med en

foldedør
fra Vrøgum
er så godt som

uendelige …
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Med Vrøgums foldedør
kan selv meget store
facadepartier åbnes helt
frit. En fantastisk mulighed for at gøre haven,
altanen eller bare naturen
til en integreret del af
boligen. Et helt specielt
beslagssystem af meget
høj kvalitet muliggør den
unikke skydefunktion,
hvor dørrammerne samles næsten som en harmonika i partiets ene side.
Således optager de minimal plads og sikrer det
helt frie udsyn. Antallet
af dørrammer og inddelingen heraf udføres helt
efter ønske.
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Vrøgums vertikale skydevindue tilbyder mange
praktiske og helt unikke
fordele. Vinduet åbnes
og lukkes, ved at vinduesrammerne forskydes
vertikalt. Således undgås
det, at vinduesrammerne optager plads både
udvendig og indvendig,
når vinduet er åbent.
Det af Vrøgum patentanmeldte beslagssystem
sikrer en let og meget
betjeningsvenlig funktion. De slanke profiler
og individuelle muligheder for sprosseinddeling muliggør en klassisk og smuk arkitektur.
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Vrøgums

vertikale
skydevindue
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Vrøgum Coat System
– et effektivt træbeskyttelsessystem
Det vandbaserede Vrøgum Coat System, VCS, imprægnerer træet, således at den
optimale fugtighed i træet bevares, og herved undgås vækstmuligheder for svampe og
skimmelsvampe, der ødelægger træet. Derudover opnås med VCS en flot overflade,
der holder i mange år.
Vrøgum tilbyder følgende VCS-træbeskyttelsesmuligheder:

•

Ubehandlet (gælder kun Victoria Eg®)
Fra naturens side er Victoria Eg® særdeles modstandsdygtig. Det betyder, at kravene til overfladebehandling ikke er så store som ved de fleste andre træsorter.
Derfor kan Victoria Eg® leveres ubehandlet. Dog skal også Victoria Eg® beskyttes mod især solens UV-stråler, hvilket kan gøres med olie eller en anden form for
god træbeskyttelse.

•

Grundimprægnering
Med denne effektive grundimprægnering sikres det, at eventuelle svampesporer i
træet inaktiveres, så de ikke senere kan skade træet. Inden montage skal elementet
behandles med en effektiv, beskyttende overfladebehandling.

•

Grå/hvid grundbehandling
Efter den ovennævnte grundimprægnering følger en grundmaling med en specialgrunder, der beskytter endetræ og samlinger. Desuden behandles med en spærregrunder, som minimerer muligheden for harpiksudtræk og efterfølgende misfarvninger omkring knaster. Til sidst udføres en mellembehandling, der sikrer god lagtykkelse og et godt grundlag inden færdigbehandling. Elementet skal færdigmales
med en vinduesmaling af god kvalitet, inden det monteres.

•

Færdig overfladebehandling
Endelig kan man vælge af få elementet færdigbehandlet. Først gennemgås de to
ovennævnte grundbehandlinger, hvorefter der spartles og mellemslibes. Efterfølgende færdigmales med en slidstærk, vandig akrylbaseret maling, som giver en høj
lagtykkelse - også ved samlinger og svage punkter. Resultatet er en effektiv træbeskyttelse i dækkende eller transparente farver.
Vægtede miljøeffekter
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Træ er et fantastisk
stærkt og godt materiale
med utallige fordele.
Kombineret med den
rigtige grund- og overfladebehandling opnås
ekstra lang levetid,
mindre vedligehold og
ikke mindst en smuk og
ensartet overflade.
Vrøgum bruger til stadighed mange ressourcer
på at være på forkant
med udviklingen inden
for industriel grund- og
overfladebehandling og
stiller også her strenge
krav til det miljømæssige aspekt og lægger vægt
på, at opløsningsmidler
og giftstoffer anvendes i
mindst muligt omfang.
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Fyldninger
Vrøgum er leveringsdygtig i en række forskelligt udseende fyldninger,
som kan anvendes til både vinduesog dørpartier.

Dette brede udvalg af fyldninger
giver yderligere muligheder for at
give facaden et meget individuelt
præg. Alle fyldninger leveres med
isolering og har en meget høj isoleringsevne.
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Et lille udvalg af vores tilbehør.

Vrøgum tilbyder et meget omfattende tilbehørsprogram, hvor alle produkter er fra udvalgte leverandører mærkevarer af høj kvalitet. Vrøgums
vinduer og facadedøre er funktionelle og leveres med mange former
for tilbehør, der gør den daglige
omgang med dem let og bekvem
samt matcher produkternes kvalitet.
For flere tekniske detaljer spørg den
lokale Vrøgum-forhandler eller se
www.vrogum.dk.

Glas
Der foregår i dag globalt en meget
omfattende forskning omkring forbedring af glasruders isoleringsevne.
Vrøgum følger til stadighed denne
udvikling. Vrøgums fleksible produktion er i stand til en hurtig
omstilling, når nye muligheder og
forbedringer på glasområdet ser
dagens lys.
Vrøgum topforsegler som standard
sine elementer med silikone udvendig. Dermed sikres Vrøgums produkter en lang levetid.
Som standard leveres alle Vrøgums
elementer med lavenergiruder.
Derudover kan der også vælges mellem bl.a. lydglas, sikkerhedsglas og
forskellige typer ornamentglas.
Kontakt den lokale Vrøgum-forhandler for yderligere informationer
eller besøg www.vrogum.dk.

Vrøgum monterer glasset indefra
med indvendige glaslister og med
topforsegling udvendig. Fordelene
ved denne metode er mange:

• Elementet har en væsentlig læn•
•

•

gere levetid.
Alle svage punkter på den udvendige side er elimineret, da den udvendige flade er 100% vandtæt.
Silikonen forbliver tæt og elastisk.
Den påvirkes altså ikke af vejrliget
som normale gummiglasisætningsbånd.
Elementet bliver væsentlig mere
indbrudssikkert, da det er umuligt at fjerne ruden udefra.

Vrøgum har mere end 30 års erfaring
med at isætte glas med silikone og
mere end 10 års erfaring med at
montere glaslisterne indvendigt.

Produkterne testes
Kvaliteten bliver dokumenteret.
Vrøgum lader alle sine produkter
teste ved Teknologisk Institut.

Her afprøver man produkternes
kvalitet inden for:
Fugernes lufttæthed
Luftgennemstrømningen registreres.
Slagregnstæthed
Slagregn simuleres.
Vindlast
Vekslende vindlast påføres.
Varmeisolation
Elementets U-værdi måles, og samtidig gives der oplysning om overfladetemperaturen - og dermed også
kondensrisikoen.
Laboratorieprøvningen foregår i
Teknologisk Instituts egen prøvestand og “hotboks”, hvor det er
muligt både at simulere ydre påvirkninger samt måle og registrere de
relevante egenskaber.

Teknologisk Institut er
kendt og anerkendt i
Danmark som et seriøst og
uvildigt institut, men også
i Tyskland har instituttet
opnået anerkendelse, idet
man her er blevet optaget
på Deutsches Institut für
Bautechniks liste over
anerkendte laboratorier.
Instituttet kan dermed tilbyde førstegangsprøvninger
i henhold til DIN 18 055
(fugernes lufttæthed) og
DIN 52 619 (U-værdi).
Dokumentation for test af
Vrøgums produkter kan
rekvireres hos Vrøgum.
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Produktmuligheder
Vrøgum tilbyder et omfattende program af vinduer og facadedøre, hvor
der efter ønske kan vælges størrelser,
profiler, tilbehør m.v. ud fra individuelle behov og ønsker.
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Med baggrund i mange års erfaring fra
eksportmarkeder kombineret med fastholdelse af gode håndværkstraditioner
vil Vrøgum derfor altid kunne tilbyde
den rigtige løsning - tilpasset de lokale
arkitektoniske traditioner.

Gå en tur i skoven, træk vejret dybt,
oplev duften, se lysspillet fra solen
gennem grene, blade og træer mærk naturen.
Træ er naturens eget materiale
Fra skoven får vi træet, et levende
materiale, som gennem mange
århundreder med rette har været det
mest foretrukne byggemateriale. Træ
er et vedvarende råstof ...der vil altid
være træ.
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Den mængde kvælstof, som opmagasineres i træet, fastholdes således i
hele vinduets eller facadedørens
levetid, samtidig med at der genplantes nye træer til yderligere optagelse af kvælstof. Alt sammen et vigtigt bidrag til minimering af drivhuseffekten.
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Fremtidens byggemateriale
Træ er funktionelt og fleksibelt - det
er let at bearbejde uden brug af store mængder energi. Træ kan bortskaffes uden at belaste vores miljø.
Træ er sund fornuft - også for fremtidens generationer.
Vinduer og facadedøre af træ
Med vinduer og facadedøre af træ
inviterer man naturen indenfor - og
får et dejligt indeklima med plads til
at ånde og leve. Et naturligt produkt, der holder år efter år.

Den lokale
Vrøgum-forhandler

F O R H A N D L E R N E T

Vrøgums markedsføringskoncept
bygger på en fast filosofi - rådgivning, produktkvalitet og service skal
gå op i en højere helhed! Derfor har
Vrøgum gennem årene målrettet
opbygget et fast forhandlernet både
i ind- og udland.
Den autoriserede Vrøgum-forhandler er fagmand, kender produkterne
til mindste detalje og er garant for
godt håndværk, for Vrøgum ved, at
korrekt montage og justering er en
forudsætning for en problemfri
funktion mange år frem i tiden.
Hos Vrøgum-forhandleren er god
service og godt håndværk en mærkesag.

Det er vigtigt at
have kundeservice
lige i nærheden...
- og der er aldrig langt
til den nærmeste forhandler.

Tryghed fra start til slut
Vrøgum-forhandleren er med hele
vejen fra rådgivning til færdig montage. Det giver sikkerhed for, at der
altid vælges den helt rigtige løsning
- og Vrøgum yder 5 års garanti på
alle produkter.

Ring til Vrøgum eller
besøg www.vrogum.dk
for nærmere information.

Rådgivning
Forhandleren har erfaringen, kender
Vrøgums produkter og alle de individuelle muligheder - derfor kan han
rådgive i valget af de rigtige løsninger.
Fremvisning
Forhandleren kan visualisere ideer
og muligheder - ved prøveelementer
og referenceprojekter m.v.

®

Tilbud
Forhandleren udarbejder et godt og
tydeligt tilbud. Med målfaste tegninger - fast pris og fast leveringstid.
Opmåling m.v.
Forhandleren foretager den korrekte
opmåling - og kommer gerne med
forslag og gode ideer.

Montage
Forhandleren monterer enten selv
eller kan anvise fagligt kompetente
håndværkere til montage af de færdige elementer. Se desuden Vrøgums
montagevejledning.
Vedligehold og service
Og... skulle der være behov for det,
står forhandleren også til rådighed
bagefter - med gode råd og service.
Endvidere kan henvises til Vrøgums
vedligeholdelsesvejledning.

