
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

ClimaLet-serien  
 kvalitets-plastvinduer og døre! 

 
 
 

 
 

 
Eller send en mail til 
 salg@esvinduet.dk 

 

 



 

 
Dansk produceret efter dit behov 
 

- Hvad er den rigtige løsning til bygningen? 
Det er ikke altid let at vælge den rigtige løsning til nye vinduer og døre. Udseende, 
kvalitet, design og formål er vigtige faktorer at have med i sin beslutningsproces. 
Derfor producere vi udelukkende vores vinduer og døre efter mål og præcis til det 
enkelte projekt her i Danmark.  
 
Det er både vores erfaring og succes at dialogen er nøglen til tilfredshed. Med en 
central placering på fyn og samt en åben kommunikationslinje, er vi klar til at rådgive 
og levere til hele Danmark. Dette betyder også at du som kunde er med i processen 
omkring dit produkt, således at det færdige resultat, lever op til dine forventninger. 

 

 
 

- Det kan være svært at se forskel 
Kritikken har tidligere været at vinduer og døre i plast ikke levede op til de æstetiske 
udtryk som træprodukterne. Profilerne har ændret sig med tiden og i dag er det 
virkelig svært at se forskellen, idet at man har udviklet profilerne til at give samme 
modeludtryk som i træ. 
 
Profilerne er tilpasset det nordiske klima, derfor vil de ikke ændre farve eller struktur 
pga. temperatur og vejrforhold. Samtidig er der en høj brandsikkerhed i den 
genanvendelige plast profilerne er lavet af, som gør at materialet først brænder ved 
over 400 gr og har en selvslukkende effekt.  
 
 
 
  
 
 

 



 

  

 
Energi og Indeklima 
 

- Kombinationen af det rigtige glas og gode profiler giver det bedste 
udgangspunkt for et godt indeklima.  

 
 

● Tætheden i nye huse er en del af energioptimeringen der er grundlaget for 
BR15 og BR20. Gode vinduer kan være med til at sikre at luften fornys i 
boligen og medvirke til et godt indeklima. Spalteventilerne i vinduerne hjælper 
til at skabe luftcirkulation og udskifting af gammel luft. 

 
● Med ClimaLet får du slanke profiler og dermed mere lys ind i hjemmet. Der er 

selvfølgelig en sammenhæng mellem størrelsen på vinduet og hvor højt det er 
placeret i forhold til lysindfald. Men i tilfælde af udskifting af gamle vinduer, 
kan et ClimaLet vindue med dets slanke profiler, være med til give bedre lys i 
hjemmet. 

 
● ClimaLet leveres som standard med klart energiglas af glastypen Climaplus 

XN fra scanglas, der er en termorude med varmkant, udviklet til både det 
private og erhvervsmæssige marked, hvor der stilles høje krav til ug-værdi 
(varmetab). Climaplus XN lader lys og solenergi trænge ind, men forhindre 
varmen i at slippe ud igen. 

 

 
  

 



 

 
Udskiftning eller Nyt  
- ClimaLet er kvalitet der holder. 

 
 
 

Derfor skal du vælge ClimaLet: 
 

● Plast er et af de bedste materialer isoleringsmæssigt, idet at plast er dårligt 
ledende og dermed har den ønskede effekt der imødekommer de skærpede 
energikrav. 

 
● Minimum vedligeholdelse 

  
● Plast kan bruges overalt og til alle typer huse. 

 
● Der kan designes og udvikles vinduer og døre til alle formål. 

 
● Plast kan farves i alle farver, grundfarven vil altid være hvid. 

 
● ClimaLet anvender profiler er lavet af genanvendeligt plast og kan efterfølgende 

nedbrydes og genanvendes.  
 

● ClimaLet serien er selvslukkende i forhold til brand.  
  

● ClimaLet serien bliver produceret i Danmark for at vi som leverandør, kan levere 
dansk kvalitetshåndværk hurtigt, så du kan overholde din deadline 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Bestillingsvejledning 
Det er lettest når vi taler samme sprog. 
 

- Oplysning af mål 
Ved bestilling af ClimaLet vinduer og døre anvendes bredde x højde og i mm.  
 
 f.eks.  

1 stk. 1000 mm x 1220 mm fast karm 
2 stk. 1120 mm x 1220 mm topstyret  
2 stk. 890 mm x 2020 terrassedør VU (venstre ud), figur nedenfor 

 
Husk at det er montøren der skal tage mål af elementerne. 
 

 
- Vinduestype / Sprosser / Udseende 

Plast er et medgørligt materiale og mulighederne er mange. Det er en god ide at 
tænke sig om når der skal skiftes ud eller bygges nyt. Tænk især over at få et godt 
lysindfald og på det arkitektoniske omkring bygningen. Lys og især sollys er en 
fantastisk kilde til at give en godt indeklima. Jo flere sprosser og poste der skal i 
vinduet des færre sollys får du ind.  
 

- Billeder af eksisterende 
Hos ES Vinduet er det vores mission at yde den bedste service og levere et produkt 
der dækker kundens behov. Der kan være mange tekniske detaljer og aspekter der 
skal tages i betragtning omkring vinduer og døre, samt det arkitektoniske omkring 
bygningen. Ved udskiftning af vinduer og døre, kan det være et godt hjælpemiddel at 
tage billeder af de eksisterende elementer og sende med bestillingen. Det giver os 
det bedste udgangspunkt for at kunne rådgive omkring udseende og optimale 
flugtlinjer for bygningens arkitektur. 
Billederne kan tages med en mobiltelefon og sendes via mail til salg@esvinduet.dk  
  
Vedligeholdelse 

 

mailto:salg@esvinduet.dk


 

 
Med de nye profiler fra REHAU er der  minimal vedligeholdelse. I de ældre 
plastproduktioner kunne man opleve at vinduer og døre kunne, med tiden, få et 
gulligt udtryk. Det nye Nordic Plus er lavet til at modstå sol, vind og vand, således at 
det ikke skifter farve af solens stråler. 
 
 

- Rengøring 
Hvis det sker at ens ClimaLet vinduer ændre nuance, er det ikke pga. solens stråler, 
men pga. smuds. Så er løsningen en simpel vask. Brug gerne en autoshampoo, den 
mere end velegnet til formålet. 
Det anbefales at når man alligevel pudser ruder, at man vasker vinduets karme og 
ramme med.  
 

- Beslag og hængsler 
Ligesom ved alle andre vinduestyper, er det beslag og hængsler der er de mest 
sårbare elementer omkring vinduer og døre i plast.  
Det anbefales derfor at man smøre sine beslag og hængsler 1 gang årligt. Alle 
bevægelige dele har en større mulighed for fortæring og dermed et øget behov for at 
blive plejet.  
 

Garanti 
 

- ES Vinduet tilbyder 5 års garanti på ClimaLet Serien 
ClimaLet Serien sikre dig høj kvalitet produceret i Danmark og efter dansk standard. 
Derfor får du også 5 års garanti på elementerne og yderligere 10 års garanti på 
profilerne.  
 
http://www.dvc-vinduer.dk/Dokumenter/Diverse/ProduktCertificering.pdf 
 
 
 

                              
 
 
 

Om ES Vinduet 
- Over 15 års erfaring i plast 

 

http://www.dvc-vinduer.dk/Dokumenter/Diverse/ProduktCertificering.pdf


 

 
ES Vinduet er en vision om at lave Danmark bedste kvalitetsvinduer i komposit til det 
danske marked .  
 
I 2010 flyttede fabrikken fra Støvring til Tommerup for at optage en ny og rationel 
produktion med det formål at yde hurtigere levering og en højere service til vores 
kunder.  
ES Vinduet danner rammerne for ClimaLet serien der er energioptimereder vinduer 
og døre i komposit.  
 
 

- Missionen 
ClimaLet serien skal være synonym med kvalitetsplastvinduer. 
 
Vi ved at vi producere kvalitet og at de produkter der forlader fabrikken har været 
igennem kvalitetskontrol. ES Vinduet producere efter mål og hvert eneste produkt 
har været i hænderne på vores teknikere der har lagt en sidste hånd på at skabe et 
flot finish.  
 

- Visionen 
Det skal være Let at købe vinduer. 
 
ES Vinduet vil være Håndværkerens værktøj overfor kunden og inspiration for 
kunden 
Vi vil gennem vores vores hjemmeside og tilgængelighed klæde håndværkeren på, 
så det er nemt og simpelt at yde den bedste service overfor sin kunde. 

 
- Værdierne 

Den personlige kontakt er nøglen. 
 
Hver eneste kunde skal behandles ens og så alligevel ikke! For alle er forskellige og 
har forskellige behov. Derfor skal alle kunder have den samme høje service og 
præcis det produkt der passer til behovet. Det gør vi bl.a. ved at opfordre vore 
kunder til at tage kontakt, så vi gennem en god dialog kan rådgive til den helt rigtige 
løsning.  

 


