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VINDUER
BALKONGDØRER OG SKYVEDØRER



For trivsel og velvære
Det flere faktorer som spiller inn når man skal velge vindu. 

Hvilken arkitektur og fasade har bygget? 

Er det privatbolig, hytte, kontor- eller industribygg? 

Uansett byggestil er det helheten som må stemme. 
I dag er det meget god kvalitet på alle vinduer.  
Aluminiumsbekledde vinduer er en økende trend  
og er mer en 50 prosent av vår produksjon. 

Vi håper du finner det vinduet som passer til din stil, din 
 familie eller bedriften din. I tillegg til vinduer har vi også 
 balkongdører, balkong skyvedører og ytter dører. 

Velkommen i MesterVindus verden

I grensen mellom håndverk og industri
Moderne vinduer og dører er komplekse produkter som det 
stilles høye tekniske krav til. Samtidig er vinduer og dører 
produkter som brukes hver eneste dag. I vår produksjon går 
solid håndverk og teknisk avansert produksjon hånd i hånd 
for å sikre at alle aspekter ved produktene er så gode som 
mulig. 

MesterVindu har tradisjoner helt tilbake til 1921. Med sin 
lange erfaring i produksjon og utvikling fremstår bedriften i 
dag som en meget moderne fabrikk på Sjoareset på Fitjar i 
Hordaland. Vårt mål er alltid og ligge i fremste rekke på 
kvalitet og design.

Vår hovedstyrke er solid håndverk og kvalitetssterke 
produkter. Vi kan tilby tre flotte profiler på nesten samtlige 
vindustyper og med pulverlakkert aluminium glasslist, noe 
som øker holdbar heten på vinduene. Velg mellom 2- eller 
3-lags glass. Vi gir deg total valgfrihet når det gjelder
produkt, kvalitet og stil. Ta gjerne kontakt med oss mer
informasjon om du ikke finner det du trenger i denne
katalogen.

Norskproduserte  
kvalitetsprodukter
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Noen av fordelene med MesterVindu
• Leverer vinduer med tre profiler (fin gammel, klassisk og moderne glatt)

• Kraftig og monteringsvennlig 103 mm karm i laminert kvistfri furu av kjerneved

• Bred karm gir bedre U-verdi, raskere montering og godt feste

• Tre tapper i karm, ramme og balkongdør – gjør produktet sterkt og stabilt

• Forboret 14 mm skruehull i karm

• Kombinot for montering av standard foring eller 13 mm gips

•  HC-terskel: 25 mm vedlikeholdsfri rullestolterskel som standard på skyvedør og 
balkongdør

• Glasslister og klipssprosser i aluminium som standard (på hvitmalt vindu)

•  Aluminiumsbekledning reduserer vedlikeholdet til en minimum

• Fuktbestandig MDF i foringene, gjør vinduene ideelle også for baderom

• Velg mellom lakkfarger i RAL eller NCS fargesystem

• Stort spekter av lyd- og brannglass (på forespørsel)

• Kostnadseffektiv passivhus/lavenergiserie med aluminiumsbekledning

• 20 års garanti mot råte på malte vinduer

• 40 års garanti mot råte på aluminiumsbekledde vinduer

Hvorfor skal du velge 
MesterVindu

Her vist med  
Moderne rett profil

Kan med et enkelt grep lett 
åpne vinduet 180 grader

Malt 2 strøk

Innvendig 
tetningslist

TOPPSVING
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Med MesterVindu er det få begrensninger på hvordan karmer og 
lukkerammer kan inndeles. I nye, moderne bygg er arkitektene 
ofte spenstige med utforming av fasader. Dette stiller krav til 
vinduenes utforming. Med vårt utvalg av lukkeløsninger, 
sprosse løsninger og våre kombinasjonsmuligheter, er det nær 
sagt ingen begrensninger. Til renovasjon av eldre bygg eller nye 
bygg i gammel stil kreves det ofte vinduer i spesielle stilarter. 
Vi tilbyr vindusløsninger som garantert passer inn. Til rehabili-
tering av helt spesielle bygg har vi dyktige fagfolk som 
utarbeider nye vinduer.

Riktige profiler
Det er ikke bare vinduets inndelinger som er viktige for byggets 
stil. På innsiden vil vinduets profiler, det vil si kant- og over-
flatedetaljer, spille en viktig estetisk rolle. Vi leverer produkter 
med karm-, ramme- og sprosse profiler i tre stiler som vil dekke 
de fleste ønsker:

«Fin gammel»-profil – benyttes på våre sidehengslede vindu 
når disse ønskes med et gammeldags og tradi sjonelt preg. 

Klassisk profil – er standard på alle våre produkter, både på 
balkongdører og vinduer. Sidekarmer, rammer, poster og 
losholter får da en buet kantprofil som tar seg godt ut i de 
fleste bygg.

Moderne glatt profil – Denne profileringen benyttes på vindu 
og balkongdører til bygg, typisk i funkisstil, der stilrene detaljer 
er viktig. I denne stilen er det helt rette kanter i karm, lukke-
rammer og dørblad, samt gjennom gående sprosser.

Aluminium – Vinduer med aluminiumsbekledning har rette 
profiler slik som Moderne glatt profil. MesterVindu sin bekled-
ning er utviklet for å ivareta det tradisjonelle utseende, også på 
utsiden av vinduene.

STILVALG

«Fin gammel»-profil

Klassisk profil

Moderne glatt profil

Aluminiumsbekledning

Sidehengslede vinduer leveres med stål hengsle som standard. 
Antikk hengsle og standard hengsle i hvit utgave er tilleggsutstyr.

Standard  
stål hengsle
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«Fin gammel»-profil

Denne profilen er ypperlig til både nye og til 
restaurering av gamle hus. Vinduene beholder de 
flotte fresningene som var i gamle vinduer, men den 
gode kvaliteten som vi lager i dag. 

Fin gammel profil blir mye brukt på sidehengslet 
vindu, se våre modeller senere i brosjyren. 

Med 3-lags superenergiglass kan disse vinduene 
også brukes i øko-hus.
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Klassisk profil

Klassisk profil er standard på
alle våre produkter, både på 
balkongdører og vindu. 
Sidekarmer, rammer, poster 
og losholter får da en buet 
kantprofil som tar seg godt 
ut i de fleste bygg.

Sidehengslede vinduer i
klassisk profil har samme
beslag som «Fin gammel».
Vinduene kan leveres med 
både 2-lag og 3-lags glass. 
Ulike type funksjonsglass 
kan leveres. 

Som alle MesterVindu 
produkter, har man også 
mulighet til å få dette vindu 
med aluminiums bekledning.
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Moderne glatt profil og 
aluminiumsbekledning

Moderne hus ofte store
glassflater som setter krav
til vindu og glasset. 

Morgendagens krav til 
energisparing gjennom glass 
og vinduer er derfor allerede 
nå tilgjengelig med denne 
løsningen fra MesterVindu.

Foruten det å spare energi,
gir også aluminiums bekledd 
vindu stor besparelser i 
framtidig vedlikehold, slik
at du kan bruke tiden din på
annet enn å male.
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DETALJENE ER VIKTIG
I MesterVindu mener vi kvaliteten ligger i detaljene. Derfor bruker vi det beste trevirket, de 
beste glassene og de beste beslagene i våre vindu. Trevirke er i laminert furu med høy 
andel av kjerneved og førsteklasses overflatebehandling. Hele produksjonen er underlagt 
strenge kvalitetskrav, med løpende kontroll gjennom hele prosessen. MesterVindu er 
testet og godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll. 

Overflatebehandlet for å vare 
Laminert kjerneved pluss grunning, pluss toppstrøk. 
MesterVindu leveres ferdig overflatebehandlet med 
maling fra anerkjente leverandører. I fabrikken maler  
vi vinduene før glass og beslag monteres, og kommer 
dermed til på steder som ikke kan males når vinduet er 
montert. Det gjør at de fabrikkmalte vinduene fra 
MesterVindu har lengre levetid.

Vedlikeholdsfri
Alle våre vinduer kan leveres med aluminiums-
bekledning som gjør vinduet vedlikeholdsfritt.  
For deg betyr det mindre maling og mer fritid.

Velg glassegenskaper
MesterVindu leveres med de fleste typer glass  
som er på markedet. Hovedtypene er to- og trelags 
energi glass, solreflekterende glass og brann eller 
støydempende glass.

Tetting
For å oppnå en enda lavere U-verdi er det viktig å 
redusere spalteåpningen mellom karm og ramme på 
åpningsvinduer. Våre beste vinduer har doble 
tetningslister i bunn og topprammen, en viktig detalj 
for å isolere bedre.

2ØKO systemet
Trevirket i MesterVindu er en del av 2ØKO systemet. 
Der det kreves kjerneved i den delen av vindu som er 
eksponert for vær og vind. Kjerneved er naturens 
egen impregnering av trevirket, resultatet er et 
sterkt og holdbart produkt. Dette gir deg ekstrem 
god garanti mot råte.

Vi tilbyr flere kvalitetstyper

SUPER SUPER
+

SUPER
++

Kvalitet SUPER SUPER+ SUPER++

U-verdi 1,2 1,2 0,8

Glass (mm) 2 (4+4) 2 (4+4) 3 (4+4+4)

Glasslist Aluminium Aluminium Aluminium

Bekledning Malt tre Aluminium Aluminium

Bunnlist Aluminium Aluminium Aluminium

Bekledning
Malt tre eller 

aluminium

Aluminium  
vannese

Glass 
2- eller 3-lags

Aluminium glasslist
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ALUMINIUMSBEKLEDNING
Vindu og dører krever vedlikehold for å fungere optimalt og vare lenge. Vær og vind tærer på 
overflatene og korter ned levetiden til maling og treverk. For å minimere behovet for vedlike-
hold kan våre produkter leveres aluminiumsbekledd. Dette vil si at det på utsiden av vinduet 
er påmontert dekk lister i aluminium som verner treverket mot slitasje.

Til alle typer bygg
Aluminiumskledning har lenge vært brukt på større 
bygg, spesielt offentlige bygg og næringsbygg, men 
det er også en stadig interesse blant privatpersoner 
når de vurderer vindu til sin nye bolig, hytte eller 
rehabilitering. Dette er ikke uten grunn. Mange er ute 
etter å bruke minst mulig tid på vedlikehold. Med 
aluminiumskledning reduseres behovet for årlig 
vedlikehold til såpevask av vinduene. Malingsarbeid 
trenger man ikke lenger å tenke på. En av de største 
fordelene med kombinasjonen tre og aluminium er at 
vinduet fortsatt er et trevindu, med den samme flotte 
innsiden og de samme kvalitetene som treverket fører 
med seg når det gjelder isolasjon og ikke minst 
estetikk.

Aluminiumskledningen består av dekklister som festes 
utenpå vinduet som først er malt innvendig og 
utvendig. Dekklistene kan leveres pulverlakkert i alle 
RAL-farger. Vi leverer også aluminiumskledde vindu 

med alle sprossetyper i aluminium. Det settes dermed 
ingen begrensninger på utforming av vinduene. 
Aluminiumskledde dører leveres med utvendig 
brystning av aluminiumsplater.
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GLASSTYPER
Glass er viktig del av ett vindu eller en dør. Utvikling inn glass med ulike funksjoner har 
vært enorm de siste årene. For få år siden brukte de fleste 2-lags glass med ett energi-
belegg. Dagens glass er mer og mer 3-lag med opp til 5 funksjoner. Vår anbefaling til 
dagens glass er at man velger 3-lag med minimum 3 funksjonsbelegg.

Energiglass
3-lags glass forbedrer inneklima ved å
redusere kladras og kaldstråling samt
redusere behovet for oppvarming.

Soldempende glass
Dette glasset demper den mest intense 
varmen fra solen, uten å redusere sikt 
og lys fra vinduet. Dette forbedrer 
inneklima som energiglass, men 
stenger ute over to tredjedeler av 
solvarmen.

Sikkerhetsglass
Sikkerhetsglass finnes i to glasstyper. 
Herdet som gir god person sikring og 
laminert som gir både personsikring og 
innbruddssikring.

Lyddempende glass
På vanlig 2-lags glass kan man 
laminere glasset med en spesialfolie 
som gir støyreduksjon i ulike klasser.
Spør oss likevel gjerne om andre 
 varianter der lydreduksjon stiller 
strengere krav.

Selvrensende glass
Belegget på et selvrensende glass 
bruker naturens egne krefter til å rense 
glasset for organisk smuss. Et usynlig 
belegg utvendig på glasset bruker 
luftfuktigheten og de ultrafiolette 
strålene i dagslyset til å danne et aktivt 
belegg. Smusset skylles bort ved regn 
eller ved bruk av hageslangen. Perfekt 
til vinduer som er vanskelig å nå ved 
vasking.

Antidugg glass
Dagens lav-energi glass slipper så lite 
varme ut gjennom glasset at det under 
ugunstig forhold kan det dannes 
kondens eller frost på utsiden av ruten. 
For å motvirke dette finnes det et 
antidugg glass som motvirker denne 
ulempen. Antidugg glasset har et 
pyrolytisk belegg.

Spør oss om glass!

Her vises et eksempel på vindu med og uten 
antidugg. Glasset i midten har antidugg glass 
og vinduene på hver side er med vanlig 
engergiglass.

Se mer informasjon på
www.mestervindu.no



Gjennomgående sprosse
• Fås i alle profiler
•  Stilmessig tilpasset karm og rammer
• Laminert kvistfri furu av kjerneved
• 63 mm bred med samme profil som 

rammen
• 74 mm bred sprosse i 3-lags fastkarm

M-sprosse
•  Faste sprosser som festes med sterk VHB-tape
•  Aluminiumslist innbakt i glass ruten gir inntrykk av at

sprossen deler inn flere ruter
•  Innvendige profiler som står i stil med karm- og

rammeprofiler
•  Smalere og mer energieffektiv fastsprosseløsning enn

gjennomgående sprosser
• 26 mm bred med samme profil som rammen

Klipssprosse
•  Klipssprossene er laget av  aluminium og tåler

et fuktig og hardt klima
•  Enkle å ta av og på vinduet for vedlikehold
•  Kan monteres på aluminiums kledde vindu
• 26 og 45 mm bred med samme profil som rammen

Wienersprosse
•  Fåes kun i aluminium og er montert inne mellom

glassene (disse kan lage en klirrende lyd)
• 18 og 26 mm bred

SPROSSER
Sprosser deler inn vinduet eller døren i flere ruter. Dette er med på å gi bygget riktig uttrykk 
og stil. Under stilvalg kan du lese mer om hvordan vinduet eller døren bør inndeles for å passe 
med byggets stil. Vi kan tilby et bredt utvalg av sprossetyper til flere behov, både når det  
gjelder muligheter innen valg av inndelinger og utforming. Hovedkategoriene er faste  
og  avtagbare sprosser, der førstnevnte type sprosser gir tettest og penest resultat, mens 
avtagbare sprosser letter vedlikehold av vinduet. MesterVindu leverer totalt fire hovedtyper 
sprosser: Gjennomgående, M-sprosser, Klispsprosser og Wienersprosser.

Gjennomgående sprosse

M-sprosse (Mestersprosse)

Klipssprosse (utenpåliggende sprosse)

Wienersprosse (montert sprosse mellom glassene, sett 
fra innsiden)
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SUPER SUPER
+

SUPER
++

Toppsvingvindu kalles gjerne også husmorvindu og er et lukkevin-
du der lukkerammen kan vendes 180 grader rundt. Dette gjør det 
enkelt å vaske utsiden av vinduet, og sam tidig gir det stor fleksibi-
litet til lufting. MesterVindu toppsving er et moderne og elegant 
vindu til alle typer bygg.

Våre toppsvingvindu har om ønskelig det samme klassiske design 
som øvrige vindu, men topp moderne Spilka®-beslag sørger for 
180-graders åpning og lukking. Vinduet er utadslående og tar
derfor opp lite plass, selv når det vendes rundt. Vinduet leveres
med engreps espagnolettlukking og barnesikring som aktiveres
når vinduet åpnes.

Vinduet kan lett kombineres med andre typer vindu.  
En av for delene med toppsving er at det kan vendes inn 
for  vasking av utsiden. 

TOPPSVING
Profil: Klassisk innside er standard, men kan også leveres med 

moderne glatt profil innside

Trevirke: Fingerskjøt, furu 

Overflate: NCS S 0502-Y, kan bestilles i alle farger

Glass:  2-lags eller 3-lags superenergi

Glasslist:  Pulverlakkert aluminium i RAL 9010

Bunnglasslist: Pulverlakkert Aluminium i RAL 9010

Karm: 103 mm, forboret 14 mm / Alu. bekledning 112 mm

Mål: Min 40x40 cm, maks 240x160 cm

TOPPSVING
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Fastkarm gir en maksimal glassflate som slipper inn mye  
lys og gir godt utsyn. MesterVindu fastkarm er et fleksibelt 
produkt som kan leveres i utallige størrelser og kombinasjoner. 

MesterVindu fastkarm er anvendelig til både boliger,  nærings - 
bygg og  offentlige bygg. Fastkarmer er i utstrakt bruk i moderne 
 arkitektur, med store glassflater og spennende bruk av lys. Våre 
fastkarmer kan leveres tre forskjellige profiler og kan inndeles med 
alle typer sprosser. Et bredt utvalg av glass sørger for at fast-
vinduet kan  anvendes til alle bruksområder.

FASTKARM

SUPER SUPER
+

SUPER
++

FASTKARM
Profil: Kan leveres i tre forskjellige profiler

Trevirke: Fingerskjøt, furu 

Overflate: NCS S 0502-Y, kan bestilles i alle farger

Glass:   2-lags eller 3-lags superenergi

Glasslist: Pulverlakkert aluminium i RAL 9010

Bunnglasslist: Pulverlakkert aluminium i RAL 9010

Karm:  103 mm, forboret 14 mm / Alu. bekledning 112 mm

Mål: Min 50x50 cm

En del av MesterVindu-konseptet er at alle våre produkter deler samme karmprofiler og har standardiserte breddemål 
og monteringsløsninger. Dette gjør det meget enkelt å kombinere forskjellige produkter i ett og samme vindu.

• Alle våre vindustyper kan kombineres med hverandre i ett vindu
• Samme stil og detaljer på alle vindu- og dørtyper gir et helhetlig inntrykk

Det er nærmest umulig å vise alle kombinasjoner man kan oppnå med et moderne MesterVindu. Vi liker å si at det kun 
er fantasien som setter grenser.

Spesialvindu
Spesielle vindusformer kan være med på å gi huset et spennende og annerledes uttrykk. Vi produserer spesialvindu i 
to utforminger: skråvindu og buede vindu. Skråvindu produseres som fastvindu eller sidehengslede lukkevindu. Skrå 
fast- eller lukkefelt kan kombineres med andre vindustyper i samme karm.

Buede vindu produseres kun som fastvindu og kan også kombineres som overfelt sammen med andre vindustyper.

Kontakt oss om pris og størrelser.

KOMBINASJON OG SPESIALVINDU
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SUPER SUPER
+

SUPER
++

SIDEHENGSLET
Profil: Kan leveres i tre forskjellige profiler

Trevirke: Fingerskjøt, furu 

Overflate: NCS S 0502-Y, kan bestilles i alle farger

Glass:   2-lags eller 3-lags superenergi

Glasslist: Pulverlakkert aluminium i RAL 9010

Bunglasslist: Pulverlakkert aluminium i RAL 9010

Karm:  103 mm, forboret 14 mm / Alu. bekledning 112 mm

Sidehengslet krysspost vindu fra MesterVindu er kanskje Norges 
fineste vindu i denne type. Meget fine profiler, forseggjort i alle 
detaljer og med optimal kvalitet.

Sidehengslede vindu er tradisjonsrike vindu. Mange ønsker et 
nostalgisk vindu i sine hytter, eller i rehabiliteringer av gamle  
hus og bygårder. Våre sidehengslede vindu er perfekte til dette 
formålet. Vi benytter en spesiell profilering for fler-rams side-
hengslede vindu som vi kaller «fin gammel». I denne stilen har de 
gjennomgående sprossene (poster og losholter) i karmen ekstra 
flotte og tidsriktige detaljer. Vinduene i denne stilen leveres som 
standard med tradisjonelle lukkehasper og pyntestormkrok, og kan 
leveres med forskjellige typer pyntehengsler. I sum gir dette et 
stilriktig vindu.

Sidehengslede vinduer leveres også til nye og moderne bygg der 
et mer moderne preg ønskes. De produseres da med klassisk eller 
glatt profil og med lukkevridere eller espagnolettlukking i stedet 
for hasper. Dette gir et annet og mer moderne stilmessig uttrykk 
enn det tradisjonelle side henglsede vinduet.

SIDEHENGSLET

MODELLER

Vindkrok
Blank stål vindkrok er standard, men kan 
bestilles som i messing og hvit utgave.
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Topphengslet vindu har enklere og rimligere beslag enn toppsving. 
De er anvendelige på steder hvor man kommer til for å vaske på 
utsiden (kjelleretasje og lignende). Vinduet kan kombineres med 
andre typer vindu og kan tilpasses en rekke stiler. Energieffektivt 
og fås i flere U-verdiklasser. Kan tilpasses alle behov gjennom valg 
av glasstype, beslag og sprosseløsninger. 

Finnes kun med 2-lags superenergi glass

TOPPHENGSLET SUPER

Bestill sprosser som passer den stil du 
ønsker. Se mer om sprosser side 42.

Sidehengslet er flott i  
kobinasjon med fastkarm.

Sidehengslet 2-rams er klassisk og 
passer både eldre og nyere byggestiler.

Sidehengslet 4-rams er et vakkert 
klassisk vindu.

Sidehengslet 3-rams gir et stort vindu 
med mange muligheter.

Klassisk sidehengslet 6-rams  
kan åpne alle seks vindusflater.

1-RAMS 2-RAMS 4-RAMS

3-RAMS 6-RAMS

Hasper og vridere
Sidehengslede vinduer leveres med 
blank stål løkkehaspe som standard. 
Dråpeformet haspe og messing eller 
hvit utgave er tilleggsutsyr.

Vridere kan bestilles i børstet eller 
blankt stål. Kontakt oss for mer 
informasjon.

Hasper Vridere

Standard  
stål haspe
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MesterVindu handler ikke bare om vindu. Vi produserer også  balkongdører, 

bi-inngangsdører og skyvedører. Disse er tilpasset  vinduene. Alle produktene 

kan leveres med spesialglass som er alt fra  soldempende til innbrudds-

hemmende, skadebeskyttende eller selvvaskende. Ønskes vedlikeholdsfrie 

dører, kan de kles med aluminium utvendig.

Balkongdører
MesterVindus balkongdører gir deg mange muligheter. 
De leveres som en- og tofløyet, og tilpasses eksister-
ende vinduer. Balkongdørene kan leveres med glass 
med lav eller høy brystning, helt glass eller i tett 
utgave. Dørene har tre hengsler, brukervennlig vrider 
og låsesystem med tre lukkepunkter. Dette gir deg en 
stabil, innbruddssikker og tett konstruksjon. Balkong-
dørene leveres med trinnløs dørbrems som standard.
Balkongdør kan også leveres som bi-inngangsdør.

Skyvedører
Skyvedører har samme profiler og detaljer som våre 
vinduer og kan leveres i mange varianter. Skyvedører 
slipper inn masse lys, samtidig som de tar lite plass og 
er godt isolerende.
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Balkongdører er ofte en av de mest sentrale dørene i huset, spesielt på 

sommerstid. Ofte plassert sentralt i stue eller soverom, spiller de en viktig 

rolle både estetisk og med tanke på inneklima og miljø. MesterVindu 

 balkongdører er solide, energieffektive og elegante dører. Våre balkongdører 

kan også leveres med alle typer sprosser og glass, samt utsmykkes med 

utvendige og innvendige paneler eller speilfyllinger med stor valgfrihet.
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En del av vårt produktkonsept er at samtlige produkter deler de samme 
karmdetaljene. Dette gjør det mulig å kombinere balkongdører med nær 
sagt alle våre andre produkter.  Spesielt kan våre balkongdører leveres med 
faste side- eller overfelt. Det kan være med på å skape en flott terrasse-
fasade og gi mye innlys. 

• Fås både som en- og tofløyet (en eller to dørblad)
• Smart vriderkontrollert dørbrems
• Kan kombineres med andre produkter
• Kan leveres aluminiumsbekledd
• Energieffektiv og fås i flere U-verdiklasser
•  Kan tilpasses alle behov gjennom valg av glasstype,

beslag og sprosseløsninger
•  Leveres med trinnløs dørbrems som standard

Smart og innbruddssikker
Dørene leveres med engreps espagnolettlukking med et bestandig 
dørhåndtak i eloksert aluminium, samt trinnløs dørbrems som lar deg sette 
døren i nøyaktig den stillingen du ønsker uten at den flyttes av vinden. 
Espagnolettlukkingen benytter tre låsepunkter, som gir en tett og robust 
lukking. I tillegg kan dørene leveres med sikkerhetsglass for økt person- og 
innbruddssikring.

BALKONGDØR
Profil: Leveres i klassisk eller moderne glatt profil

Trevirke: Fingerskjøt, furu 

Overflate: NCS S 0502-Y, kan bestilles i alle farger

Glass:   2-lags eller 3-lags superenergi m/grå tettningslister

Glasslist:

Bunnglasslist: Pulverlakkert aluminium i RAL 9010

Karm:  103 mm, forboret 14 mm

Mål: Min 70x180 cm, maks 100x240 cm / 200x220 cm

BALKONGDØR

SUPER SUPER
+

SUPER
++

Balkongdør til  
fastkarm 15 og 16.

Som enkel eller tofløyet dør.

Balkongdør med 
helt glass.

FK
15

FK
16

Balkongdør til  
toppsving 12 og 13.

Som enkel eller tofløyet dør.

TS
12

TS
13
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BALKONGDØR

Pulverlakkert aluminium i RAL 9010



Skyvedøren gir en glidende overgang mellom inne- og uteområder på en 

helt annen måte enn vanlige dører. Med et enkelt skyv blir hagen eller 

terrassen en del av stuen.  Vår konstruksjon sørger for at dette er så enkelt 

og skånsomt som mulig. Døren er enkel å åpne og glir lett og smidig. Den kan 

stoppes i alle posisjoner takket være en smart bremse mekanisme, som i likhet 

med på balkongdørene aktiveres ved å vri lukkevrideren opp.
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SKYVEDØR

SKYVEDØR
Profil: Leveres i klassisk eller moderne glatt profil

Trevirke: Fingerskjøt, furu 

Overflate: NCS S 0502-Y, kan bestilles i alle farger

Glass:   2-lags eller 3-lags superenergi m/grå tettningslister

Glasslist:

Bunnglasslist: Pulverlakkert aluminium i RAL 9010

Karm:  103 mm, forboret 14 mm

Mål: Min 180x190 cm, maks 350x220 cm

SUPER SUPER
+

SUPER
++

Skyvedører gir en sømløs overgang mellom inne- og uteområder, og har 
store dørflater med glass som gir mye lys og godt utsyn. Mester Vindu 
Skyvedør er en solid og elegant terrassedør som passer de fleste typer 
hytter og hus. 

• Espagnolettlukking med smart bremseløsning
• Kan leveres aluminiumsbekledd
• Energieffektiv og fås i flere U-verdi klasser
•  Kan tilpasses alle behov gjennom valg av glasstype og

 sprosseløsninger 

Tett og energieffektiv
Når skyvedøren lukkes legger det bevegelige dørbladet seg tett inntil 
karm og fastfelt. Resultatet er en av våre mest energi effektive dør-
konstruksjoner. Dørbladet hektes i karmen i tre låsepunkter, med en 
spesielt kraftig skyvedørsespagnolett. Dette gir sikker og god lukking 
av døren.

SKYVEDØR

Pulverlakkert aluminium i RAL 9010



NORSKPRODUSERT
MersterVindus moderne fabrikk på Sjoareset på Fitjar i Hordaland. Med norsk kvalitet og  
håndverk, kan vi garantere at du får et produkt i ypperste klasse. Ta kontakt så hjelper vi deg 
å finne det produktet som passer deg og ditt behov.

Overflatebehandling
Selv om MesterVindu har den beste impregnering er maling 
en viktig del av kvaliteten. Det blir påført 2-størk med maling, 
(grunning+toppstrøk) ved bruk av roboter som legger på like 
mye hver gang slik at kvaliteten er jevn og god.

Populære farger
MesterVindu maler alle farger i NCS S fargesystemet på 
tredelene. For aluminiumsbekledning er benyttes RAL farge-
systemet. Tross varierende trender, ser vi at noen farger 
velges oftere enn andre. 

Tre: Hvite treviduer leveres som standard med hvite 
glassliter, bunnglasslist og sprosser. Andre farger kan leveres 
mot et fargetillegg.

Tre/aluminium: Alle våre vedlikeholdsfrie aluminiums-
produkter leveres med pulverlakkert hvit overflate.  
Andre farger kan leveres mot et fargetillegg.

Råte Garanti 
Alle tredeler i våre vinduer og balkongdører har ren kjerneved 
fra ytterside og innover mot fals. Dette er naturens egen 
beskyttelse mot sopp og råte. Dette sikrer deg et garantert 
råtefritt produkt.

Hvis man samtidig velger et aluminiumsbekledd produkt vil du 
slippe vedlikehold og ha ett produkt til nesten evig tid.

Beslag
Toppsving rammer, balkongdører og skyvedører har alle flotte 
stilfulle vridere fra Hoppe i Sveits.

Sidehengslede rammer har blanke lukkehasper som standard, 
men kan også leveres med andre typer hasper.

Mest brukte farger
Tre/aluminium:

Hvit*
RAL 9010

Støvgrå
RAL 7037

Nøttebrun
RAL 8011

Signalsvart
RAL 9005

Vindusgrå
RAL 7040

Brunrød
RAL 3011

Antrasittgrå
RAL 7016

Silkegrå
RAL 7044

Brilliantblå
RAL 5007

Basalgrå
RAL 7012

Gråbrun
RAL 8019

Mosegrønn
RAL 6005

*  MesterVindu treprodukter leveres som standard i NCS S 0502-Y,
som tilsvarer RAL 9010. Noe fargeavvik kan forekomme.
Fargeeksemplene i brosjyren kan avvike fra originafargen.
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Vi har flotte kvalitetsdører. De fleste ytterdørene har hele 78 mm tykkelse, noe som er mer 
enn  standard hos de fleste andre leverandører. Dette gir en tykkere isolasjon som gir bedre 
U-verdi samt bedre stabilitet i ytterdøren. Alle dørene kan fås i fem standardfarger. Man kan
bestille sidefelt i samme  type som døren og tofløyet dør. Hvit standard NCS S 0502-Y er
lagervare på de fleste modeller. Dette viser kun et utvalg av dører som kan bestilles hos oss,
ta kontakt for mer informasjon og priser.

Strand
Glasstype: Sotet  

Slett innside
115 mm karm

Ina
Glasstype: Klart  

Slett innside
105 mm karm

Karmøy
Glasstype: Listral   

Lik dekor på innsiden
115 mm karm

Silje
Tett

Slett innside
105 mm karm

Sara
Glasstype: Cotswold  
Lik dekor på innsiden

115 mm karm

Gausdal
Glasstype: Klart 

Slett innside
115 mm karm

Ula
Glasstype: Klart glass med 

børstet alu. ramme  
Slett innside

115 mm karm

Wivi
Glasstype: Cotswold  

Slett innside
115 mm karm

YTTERDØRER
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HVA KAN DU FORVENTE 
AV ET MESTERVINDU?

MesterVindu AS - Koløyvegen 60 - 5419 Fitjar 
salg@mestervindu.no

www.mestervindu.no

MesterVindus produkter er stadig under utvikling og kan derfor avvike noe fra brosjyren.

Med forbehold om trykkfeil
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• Alle komponenter i MesterVindus sortiment er nøye utvalgt og har ren kjerneved 
mot utside. Slik sikrer vi mot råte og gir deg ett vindu med lang levetid.

• Velger du et aluminiumsbekledd MesterVindu, så kan levetiden bli inntil 60 år.

• Med et aluminiumsbekledd MesterVindu, reduseres vedlikeholdet til et minimum.
•  MesterVindu i tre har pulverlakkert aluminiumelister rundt glass som standard, samt 

aluminiumssprosser – noe som gir lang levetid.

• MesterVindu leveres med både 2- og 3-lags glass og med U-verdi fra 1,2 til 0,8.

• MesterVindu er godkjent i Norsk Dør- og Vinduskontroll.

MesterVindu er et merkenavn med flott designe, du som kjøper kan være stolt av.




