Vinduer

Utsikt har
mange former

Fleksible på det meste – bortsett fra kvaliteten
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Gilje

Fleksible på det meste,
bortsett fra kvaliteten
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Norsk håndverkstradisjon
Vinduer fra Gilje er bygd på solid, norsk håndverkstradisjon, tilpasset det siste innen ny produksjonsteknologi. Stoltheten vår ligger i kvaliteten, og dermed
vissheten om at du vil være fornøyd med valg av Gilje
vinduer.
Et Giljevindu byr på utrolig mange muligheter som
kan gjøre hverdagen enklere og mer komfortabel for
deg som bor i huset. Lyddemping, selvvasking og
solskjerming er noen eksempler. Varsel på mobilen om
at vinduet er åpent er en annen. Vår forhandler hjelper
deg gjerne med å velge riktige løsninger for ditt hus.
I Gilje er vi fleksible på det meste, bortsett
fra kvaliteten!
Når du kjøper Gilje vindu, balkongdør
eller skyvedør får du 20 års garanti mot
sopp og råte. Garantien gjelder for alle
produktserier og kvaliteter.
Vi er så sikre på kvaliteten i våre
produkter at vi ønsker å la det komme
deg til gode i form av økt trygghet.
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Miljø

Bærekraftige
produkter
Vi i Gilje er opptatt av å levere bærekraftige
produkter. For oss handler dette om å levere
med kvalitet – i alle ledd. Vi tilbyr noen av de
best miljødokumenterte produktene på markedet.

Kjerneved
Gilje har høy andel av kjerneved i alle sine vinduer.
Den innerste delen i en trestamme kalles kjerneved. Gjennom flere års levetid
har treets kjerne utviklet en meget sterk motstandsdyktighet mot råte og
innsektangrep. Gilje leverer vinduer og dører med en høy andel av kjerneved,
uten at dette påvirker produktprisen.

Kjerneved

snl.no/kjerneved:
Kjerneved, den eldre, innerste delen av veden i en trestamme. Den er trådt ut av funksjon som vannledende vev, inneholder derfor mindre vann, er mer holdbar enn den yngre veden (geiten) og er teknisk mer verdifull. Hos enkelte treslag
er kjerneveden gjennomtrukket av harpiksstoffer, f.eks. hos furu (alfuru). Kjerneved kan vanligvis ikke trykkimpregneres.
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FSC – sertifisert trevirke
Vi er den eneste norske produsenten av vinduer, balkongog skyvedører som er FSC®-sertifisert. FSC® er en global,
ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en
ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt.
Sertifiseringen setter også krav til sporbarhet på trevirke.
FSC® er det eneste skogssertifiseringssystemet som støttes
av WWF (World Wildlife Found).

EPD – miljødeklarasjon
Gilje har sertifisert miljødeklarasjon (EPD) på produkter
i eXtraserien. En miljødeklarasjon er et kortfattet
dokument som oppsummerer miljøprofilen til vinduet
eller døren.
Gilje har miljødeklarert (EPD) følgende produkter:
Toppsving eXtra, Innadslående eXtra og Skyvedør
eXtra. Deklarasjonen omfatter produktene i tre og i tre
med aluminiumsbekledning.

ØMERKE
ILJ
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Svanemerket – sertifisert produkt
Å skifte dører og vinduer er ikke billig. Dersom de er Svanemerket kan du være sikker på at de er laget av gode materialer,
og at de isolerer godt. Økt komfort får du på kjøpet. God isolasjon
i både vinduer og dører sørger for miljøgevinst og redusert
energibruk. Og når de en gang i fremtiden skal byttes igjen, kan
du være trygg på at de ikke ender som problemavfall. Kravene til
Svanemerket sikrer at dør- og vindusproduksjonen er mest mulig
skånsom for miljøet og for våre ansatte.
Gilje Svanemerker følgende produkter:
Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra
med aluminiumsbekledning.

ECOproduct - miljøvurdering
Gilje eXtra ECOproduct vinduer og skyvedører har ikke
utslipp av miljøgifter (gasser). Det gir mindre miljøgifter i kroppen og et bedre inneklima i boligen.
ECOproduct metoden gir deg mulighet til å velge
de miljømessig beste byggevarene på markedet
– og ta miljøriktige materialvalg til ditt byggeprosjekt.
Gilje har ECOproduct vurdering på produkter
med miljødeklarasjon.

Foto: Tove Lauluten

Gilje har levert produktserien eXtra til Norges første
BREEAM-NOR miljøsertifiserte boligbygg
Prosjektet Hollenderkvartalet i Oslo, som består av leiligheter og
næringslokaler, sto ferdig i 2018. Det er Norges aller første BREEAM-NOR
sertifiserte boligbygg, med miljøklassifisering BREEAM-NOR Very Good.
Bygget har passivhus standard med høye krav til støyreduksjon. Leilighetene
har uvanlig gode lysforhold og materialkvalitetene løfter standarden i forhold
til leilighetsbygg i samme prisklasse.
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Gilje eXtra og Gilje Basic

Vinduer med suveren
isoleringsevne
– i to ulike design
De som velger Gilje eXtra har én ting til felles; de ønsker
kun det beste. Våre dører og vinduer i Gilje eXtra-serien
tilbyr isolasjonsevne utover det vanlige. Ønsker du å holde
støyen ute og varmen inne, da velger du fra vår moderne
produktserie med dører og vinduer.
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To produktserier – ulik isolasjonsevne
MODERNE
Gilje eXtra
U-verdi ned mot 0,7

KLASSISK
Gilje Basic
U-verdi ned mot 1,0

• Toppsving vindu
• To-veis innaslående vindu
• Fast karm
• Balkongdør
• Skyvedør
• Skråvindu

• Toppsving vindu
• To-veis innadslående vindu
• Flerrams vindu:
Sidehengslet
Sidesving
Topphengslet
• Fast karm
• Balkongdør
• Skråvindu

Brannklasse EI30:
Toppsving, Innadslående,
Fast og Balkongdør
Brannklasse EI60:
Fast
Svanemerket sertifisert:
Toppsving vindu, Fast karm og
Balkongdør (med aluminiumsbekledning).
ECO product:
Toppsving vindu, Innadslående vindu og Skyvedør.

Gilje eXtra – gjør det ekstra lunt og stille
Gilje eXtra er produsert med kraftigere ramme for å
få plass til bedre isolerende glass. Det har samtidig
resultert i et nytt rammedesign som er enklere og
strammere enn tradisjonelle vinduer. Bygger du et
moderne og funkisinspirerte hus vil Gilje eXtra passe
svært godt inn.

Basic

Brannklasse EI30 og EI60:
Fast

Gilje Basic – riktig valg ved rehabilitering
Der en skal bevare det tradisjonelle utseendet og ønsker en
U-verdi ned mot 1,0, er Gilje Basic serien et riktig valg.

Vinduer med 3-lags glass gjør det ekstra lunt og
stille. Vi er den eneste leverandøren som tilbyr både
Toppsving og Innadslående vindu med u-verdi ned
mot 0,7. Gilje eXtra kan selvsagt leveres med ytterlige
lyddemping, brannsikring og andre egenskaper.
Denne rammen gir mulighet til ekstra dybde i glasset.

U-verdi
U-verdien er et mål på hvor godt produktet isolerer. Teknisk beskrives U-verdien som hvor mye varme som passerer en kvadratmeter
vindu eller dør ved en temperaturforskjell på én grad celsius. Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets
U-verdi reduseres, får du en årlig energi-besparelse på 10 kWh per kvadratmeter vindusareal. Mer informasjon på gilje.no.
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Aluminiumsbekledde vinduer

Reduserer vedlikeholdet
Giljevinduer, skyvedører og balkongdører kan leveres med
aluminiumsbekledning. Det beskytter treverket mot utvendig
slitasje og gjør vinduet så godt som vedlikeholdsfritt.
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Aluminiumsbekledning
Ulik farge på utsiden og innsiden av karmen
Det er ikke alle som liker å male vinduer. Det er et pirkearbeid,
og vinduene kan ofte være plassert høyt på fasaden, og gjerne lite
tilpasset gode arbeidsforhold. En god løsning kan være å bytte til
vinduer med aluminiumsbekledning. Da trenger du kun å vaske
over karmene en gang iblant.
Aluminiumsbekledningen kan du få i alle Ral-farger.
Hvis du ønsker det kan du velge ulik farge på innog utsiden av vinduet.
Se mer om fargevalg og overflater på side 23,
og om sorte detaljer på side 21.
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Gilje Sense

Vi gjør det enkelt for deg
å ha full kontroll

Gilje Sense til ditt Smarthus
Med Gilje Sense i dører og vinduer har du
full kontroll på om huset eller hytten din er lukket
og låst. Det er både oversiktlig og behagelig.
All informasjon du trenger finner du på
mobiltelefonen.
Din Smarthus-app gir deg oversikt over alle dører
og vinduer koblet til Gilje Sense.

Futurehome Smarthub og app

Sensor
i karm og
vrider

Zigbee-modul
i dørlås

Utviklet i samarbeid med:
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Velg riktig vindu
For å gjøre det lett å velge riktig vindu har vi
laget denne oversikten. Dette er et utgangspunkt
– og vi er fleksible på det meste.

20 års garanti mot sopp og råte, kjerneved på værutsatt side.

Kan kombineres med alle typer funksjonsglass.

Med profil på ramme, kan leveres uten profil
som gir vindu med rette linjer.
Uten profil på ramme og karm, gir et minimalistisk vindu
med rette linjer. Kan leveres med profil.
Leveres på ønsket mål.

Utvendig slitesterk aluminiumsbekledning gir det vedlikeholdsvennlige
vinduet som er ekstra godt rustet for å tåle et krevende norsk klima.
Med Gilje Sense er vinduene og dørene klargjort for den digitale verden.
Full kontroll over vinduer og dører. Øker verdien på boligen.

Høyere isolasjonsevne som vil redusere varmetap og energiforbruk i boligen.

Vårt beste og mest energieffektive vindu,
bidrar til ekstra god varmeisolasjon i ditt hjem.

Tilfredstiller alle byggtekniske krav for nybygg.

Slanke og elegante rammeprofiler gir optimalt lysinnslipp og utsikt.

Skjulte beslagt på toppsving utvendig gir et visuelt penere vindu, enn de fleste på
markedet. Ikke utfresning for beslag som gjør endeved eksponert for vær og vind.

Svanemerket

ECOproduct

EPD miljødeklarasjon
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GOD

GOD+

U-verdi 1,2

U-verdi 1,2

Gilje Basic 1,2 produkter
med 2-lag energiglass.
Gilje Basic 1,2 er et solid og
godt vindu for rehabilteringsog hyttemarkedet.

Gilje Basic 1,2 produkter
med 2-lag energiglass,
aluminiumsbekledning
og Gilje Sense.
Gilje Basic 1,2 er et solid og
godt vindu for rehabilteringsog hyttemarkedet.

BEDRE

BEDRE+

BEST

BEST+

U-verdi 1,0

U-verdi 1,0

U-verdi 0,8

U-verdi 0,7

Gilje Basic 1,0 produkter
med 3-lag energiglass.
Gilje Basic 1,0 er et solid og
godt vindu for rehabilteringsog hyttemarkedet.

Gilje Basic 1,0 produkter
med 3-lag energiglass,
aluminiumsbekledning
og Gilje Sense.
Gilje Basic 1,0 er et solid og
godt vindu for rehabilteringsog hyttemarkedet.

Gilje eXtra produkter
med 3-lag energiglass.
Gilje eXtra 0,8 er et solid og
godt vindu for nybygg og
rehabilitering av eksisterende
bygg.

Gilje eXtra produkter med
3-lag energiglass, aluminiumsbekledning og Gilje Sense.
Gilje eXtra 0,7 er et solid og
godt vindu for nybygg og
rehabilitering av eksisterende
bygg.
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Helhetsinntrykk

Valg av vindustype
Hvilket vindu du velger betyr mye for helhetsinntrykket av huset.
Store vindusflater gir et moderne preg mens mindre og smårutede
vinduer ofte oppfattes mer nostalgisk. Med utgangspunkt i våre seks
vindustyper kan vi sette sammen den løsningen du ønsker.
Vinduer leveres på spesialmål.
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Toppsving

Innadslående

Fastkarm

Enkelt og praktisk ved vasking og lufting
fordi vinduet kan vendes 180° horisontalt uten at det kommer inn i rommet.
Vinduet har luftestilling og barnesikring.

Kan åpnes i toppen for lufting, men
også svinges helt opp sideveis for
vasking eller full utlufting. Begge
stillinger betjenes med kun én vrider.
Leveres med barnesikring.

Vindu som er fast har ingen åpne eller
lukkemulighetet. Anbefales i rom med
gode luftemuligheter eller i kombinasjon med andre vindustyper.

Topp- og sidehengslet

Spesial

Kombinasjon

Vindusløsninger mye brukt i eldre boliger,
ved rehabilitering. Ønsker du å beholde
det originale uttrykket er dette det riktige
produkter og velge. Ramsvinduer leveres
i Basic-serien. Kan også leveres som
sidesving. Leveres med barnesikring.

I fast karm kan vi levere vinduer med
skrå og karnapp. Spesialvinduer kan
også bygges i kombinasjon med andre
vindustyper.

I en karm kan vi levere kombinasjoner
av fastvindu, lukkevindu og balkongdør.
Kan skape spennende og store vindusflater med blanding av åpningsvinduer
og faste vinduer.

Se også gilje.no for mer informasjon.
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Gilje skyvedører
og balkongdører

Slipp ute inn!
Ingenting er så deilig som å åpne opp stua
for vår- og sommerluften, og bevege seg
fritt mellom ute og inne. Alt blir liksom så
mye lettere, og rommet oppleves mye større,
når du slipper inn det som er ute.

Gilje balkongdører
Giljes balkongdører kan leveres med glass i full høyde, med eller
uten brystning. Leveres med vrider utvendig og innvendig
og HC terskel. Vi leverer også innadslående balkongdører.
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Bildet viser skyvedør med fire felt.

Gilje skyvedører
Giljes skyvedører leveres med to eller fire felt og har en utprøvd og sikker
betjening – og høy isolasjonsevne. Du kan få ulik bredde på skyvefelt og
fastfelt. Velger du sidefelt og overlys kan det gjøre rommet lysere og større.
Våre skyedører kan bestilles med eller uten brystning.

Skyvedører og balkongdører
kan også leveres på spesialmål.

Furu transportsville og terskel i eik
og aluminium er standard på skyvedør.
Svillen kan også brukes som ekstra stabil
understøtte for dør i vegg.
Skyvedør sett fra innsiden

Skyvedør sett fra utsiden
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Vindu med Stavangerprofil

Sprosser
Gilje vinduer kan leveres med flere forskjellige sprosse- og profilvarianter. Du
kan velge faste gjennomgående sprosser,
løse klipsprosser eller luftsprosser. Du kan
også velge stavangerprofil på ramsvindu.

Stavangerprofil er et godt valg dersom
du ønsker å bevare gammel byggeskikk,
eller om du bare ønsker et uttrykk med
litt mer profil enn det som er standard.

Gjennomgående spross: 62 mm.
Klipsspross: 25 mm, 40 mm og 60 mm.
Luftspross: 25 mm og 40 mm.
Se gilje.no for mer informasjon.

Stavangerprofil

Standardprofil
Brukes gjerne til rehabilitering, men også til nye
bygg – både eneboliger
og hytter.
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25 mm luftspross med klipsspross.
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Skyvedør og vinduer i eXtra-serien med aluminiumsbekledning,
soldempende glass, sikkerhetsglass og selvrensende glass.

Holmegenes / Stavanger – Vinner av Arkitekturprisen 2019.

• Sort spacer
• Sort vrider

Tilvalg i sort

• Sort overflate
Det er mange ting å ta hensyn til når du
skal velge vinduer, som f eks helhet og
funksjonalitet. Med sort spacer, sort vrider og
sort overflate får du muligheten til å skape
et unikt uttrykk som harmonerer med husets
øvrige fargevalg.

Standardutførelse
i sort

Se gilje.no for mer informasjon.
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Alt kan kombineres med alt
Når du velger Gilje kan du velge blant en rekke egenskaper som gir vinduene du velger de kvalitetene du ønsker.
Du kan velge en eller flere, og kombinere stort sett som du vil.

ALUMINIUM

VELG FARGE

EXTRA

LYD - 38-47 dB

Med aluminiumsbekledning på
vinduene kan du kaste vindusskrapen. Det eneste du må gjøre er å
spyle eller vaske over om de blir skitne.

Maling og overflatebehandling blir
foretatt før montering av beslag,
tettelister og glass. Velg mellom
alle NCS og RAL fargene.

Velger du Gilje eXtra får
du dører og vinduer med
isolasjonsevne tilpasset
TEK 17.

Bor du nær trafikkerte områder
eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer og dører stenge
mye av støyen ute.

SOLDEMPING

SELVRENSENDE

SIKKERHET

FROSTET GLASS

Ved bruk av soldempende
glass demper du
solvarmen.

Med selvrensende glass blir behovet
for vanlig vask og renhold av utvendig
glass nesten borte.

Ved bruk av sikkerhetsglass
reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.

Ønsker du å begrense
innsyn kan du bestille glass med
redusert gjennomsiktighet.

SPROSSER
Velg mellom faste
gjennomgående sprosser,
løse klipssprosser og
luftsprosser.

100% kontroll på om huset
ditt er sikret. På mobilen får
du varsel om vindu eller dør
er åpent eller lukket.

Se gilje.no for mer informasjon.
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BRANN - EI30 OG EI60

ANTIDUGG

RØMNINGSVEI

Brannvindu/dør har langt
høyere tåleevne mot flammer
og ekstrem varme enn vanlige
vinduer og dører. Står produktet
tett mot annen bygning kan
dette være påkrevd.

Nye krav til høyisolerende
vinduer øker sjansen for dugg
på utsiden. Vi kan levere
Antidugg glass som
reduserer vesentlig risikoen
for dugg utvendig.

Ved behov for å
rømme bygningen.

Fargesystemer - RAL og NCS

Overflater og
fargevalg
Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger
du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på
utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.

NCS og RAL fargesystem

TREVINDUER - MALING

Behandling med dekkende maling.

I tillegg har du mulighet til å bestille
farger etter ønske. Du har uttallige
muligheter og hele NCS- og RALskalaen står til disposisjon.

Gilje
standardfarge:
Hvit
NCS S0502Y

Gilje-farger MALING:

Hvit
NCS S 0500N

Sort
NCS S 9000N

Rød
RAL 3009

Lys grå
NCS S 2000N

Grå
NCS S 5500N

Grå antrasitt
RAL 7016

Blå
NCS S 4040 R90B

Grå antrasitt
RAL 7016

Blå
RAL 5007

Maling kan også leveres i alle andre NCS og RAL farger.

NCS og RAL fargesystem

ALUMINIUMSBEKLEDNING

Pulverlakkert aluminium.
Gilje
standardfarge:
Hvit
NCS S0502Y

Gilje-farger ALUMINIUM:

Hvit
NCS S 0500N

Sort
RAL 9005

Rød
RAL 3009

Lys grå
RAL 7047

Grå
RAL 7037

Aluminium kan også lakkeres i alle andre RAL farger.

Vi gjør oppmerksom på at fargene i brosjyren kan avvike mot malt/ lakkert farge på produktet.
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t
Lekker
valg
Fransk

Vindusbalkong

Denne løsningen for fransk balkong er knapt
synlig, men gjør at du på en sikker måte kan
åpne opp og slippe våren og sommeren inn
i huset. Et eget sikkerhetsglass monteres som
rekkverk utvendig og sikrer åpningen selv om
vinduet står helt åpent.
Gilje Vindusbalkong monteres direkte på karmen.
Aluminiumsprofilen som holder glasset lakkeres
i samme farge som vinduet. På den måten blir
den franske balkongen nesten ikke synlig fra
utsiden, først og fremst ved at den harmonerer
med vinduet.
Gilje Vindusbalkong er godt egnet til alle
typer boliger. Vi leverer i hvit RAL 9010 og sort RAL
9005 (matt). Ta kontakt for andre farger.
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Innvendig

Ønsker du å både lufte og overholde
brannsikkerheten, da velger du
brannklassifiserte lufteluker.

Brannklassifiserte
lufteluker
Luken har et innadslående åpningsvindu innvendig, brannsikkerheten ligger i fast utvendig felt med ventilelement som dermed
ivaretar luftingen. Dette gjør den godt egnet til bruk i blant annet
svalganger. Den ivaretar dermed brannsikkerheten selv om du
lufter.
Utvendig
Gilje Brannklassifiserte lufteluker har brannklasse EI30 og EI60.
De er testet og godkjent i henhold til EN 1364-5:2017.
Vi kan også levere luken som vanlig lufteluke uten brannelement.
Lukene leveres med og uten aluminiumsbekledning. De har
pregalvanisert sjalusiplate i stål utvendig. U-verdien er ned
mot 1,0 og den kan leveres med lyddemping 38 dB Rw+Ctr.

Brannsikkert ventilelement

For mer informasjon om brannklassifiserte produkter se gilje.no
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se på bilder, bytte?

Ytterdører bygd
for å tåle norsk
klima.

For mer informasjon om ytterdører se egen brosjyre eller gilje.no
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07 Sør 505540 / oktober 2021

Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.
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