spesialist på

vinduer og dører

Et uttrykk for kvalitet
Løken Trevare har spesialisert seg på produksjon av dører og vinduer i tre.
Vår visjon er å være en ledende leverandør av energibesparende løsninger til
det norske markedet. Det gjør vi ved å tilby produkter som møter alle krav til
holdbarhet, isolasjonsverdi og funksjonalitet.
Selv om vi i Løken Trevare jobber med utgangspunkt i solide norske tradisjoner,
følger vi med i tiden. Ved å forene klassisk håndverk med moderne teknologi,
skaper vi produkter som holder seg år etter år – både når det gjelder utseende og
egenskaper.
Vi som jobber i Løken Trevare er stolte av våre produkter og Løken Trevare er for
mange kunder et uttrykk for kvalitet.

Alle gode ting er (laget i) tre
Tre er naturens eget byggemateriale – kostnadseffektivt å produsere og enkelt å
vedlikeholde. I Norge har dører og vinduer vært laget av tre til alle tider. Det er ikke
bare fordi tre er en fornybar ressurs, men også fordi det egner seg optimalt for våre
værforhold og vår byggeskikk.
Løken Trevare er en del av en bransje med lange tradisjoner i Norge. Det har gjort
våre vinduer og dører til noen av verdens beste og mest holdbare. Det gir oss også
evnen til å tenke nytt og muligheten til å gjøre våre produkter enda bedre.
For oss i Løken Trevare er kvaliteten avgjørende. Derfor bruker vi kun nordiske
råmaterialer og lokale underleverandører vi vet oppfyller våre krav og standarder.
Kombinert med vår lange erfaring og moderne produksjonslinje, får du vinduer og
dører som varer i lang tid.

Toppsving

Funksjonelt med stil

Horisontalt glidehengslet vindu – det originale
Husmorvinduet. Rammen kan lett vendes 180
grader for trygg og effektiv vasking fra innsiden.
Spesielt designet for å passe inn i bygg med et
mer tradisjonelt uttrykk.

Vinduet er ofte den detaljen som påvirker husets utseende aller mest. Du kan
enkelt gi boligen mer særpreg ved å velge de riktige vinduene. Mulighetene er
mange – både når det gjelder form og funksjon. Løken Trevare leverer de fleste
typer vinduer til moderne så vel som eldre, ærverdige bygg.

Sidesving
Vertikalt glidehengslet vindu. Kan vendes 180
grader – sikringen holder rammen fast og vinduet
kommer ikke i konflikt med gardiner og blomster.
Kan leveres som 1-rams eller fler-rams.

Sidehengslet
Benyttes ofte ved rehabilitering av gamle boliger,
men velges ofte også til nye bygg som skal bære
preg av gammel historie. Kan leveres som 1-rams
og eller fler-rams. Kan også leveres som topphengslet.

Fastkarm
Benyttes til vinduer som ikke skal åpnes. Kan også
leveres i kombinasjon med toppsving, sidesving
og sidehengslet. Gir stor frihet med hensyn til
utforming og kan leveres som skrå, buede og
runde vinduer.

Koblet
Består av to rammer som er montert sammen slik
at det blir et isolerende luftlag imellom. En type
vindu som mer enn noe annet klarer å kombinere
gammel byggeskikk med moderne teknologi og
krav til isolasjonsverdi.

Aluminiumskledning
Alle utadslående vinduer og balkongdører kan leveres med
aluminiumskledning utvendig. Kledningen legges utenpå våre
standard profiler. Vi har valgt en kledning som følger profilene,
noe som gjør at et aluminiumskledd vindu ser likt ut som et
trevindu. Kledningen lagerføres som hvitlakkert, men kan
leveres i alle RAL farger mot et tillegg.

Profiler
I tillegg til vår standard profil, kan vi levere Trend. En profil med
rette kanter som passer til en minimalistisk stil.

Accoya - modifisert tre
Løken Trevare lager også vinduer i Accoya. Et modifisert tre som
ikke krymper eller sveller. 50 års garanti mot råte. Kan males eller
stå ubehandlet. Brukes mye til utvendig kledning og terrasser.

Gjennomgående sprosser
Denne typen sprosser deler glasset og reduserer U-verdien på vinduet,
og kan derfor ikke brukes der det er krav til lav U-verdi.
Leveres i bredde 55 og 65 mm.

Utenpåliggende sprosser
Brukes ved krav til lav U-verdi. Vår standard er aluminium til hvite vinduer.
Ved spesialfarge i små antall brukes tresprosser. Kan også leveres i hvit
PVC. Finnes i bredde 26, 45 og 60 mm.

Duplex sprosser
Et alternativ til gjennomgående sprosser. Her er det en aluminiumsprosse
inne i isolerglasset, fast innvendig tresprosse og løs eller pålimt utvendig
aluminium- eller tresprosse. Reduserer også U-verdien.

Wienersprosse eller dekorsprosse
Disse sprossene er integrert i isolerglasset. Leveres hvite.

Kittsprosse
Brukes på koblede vinduer. 4 mm enkelt glass er lagt inn med kitt på
gammeldags måte. Brukes til restaurering av eldre hus og hytter der man
ønsker å ta vare på gammel stil.

Åpner for nye muligheter
Med en stilig balkongdør eller skyvedør bidrar du til å løfte boligens utseende
ytterligere. Løken Trevare leverer løsninger til alt fra større villaer og bygårder til
hytter og fritidsboliger. I tillegg til et stilrent uttrykk, har våre produkter de øvrige
egenskapene som kreves av en moderne dør.

Balkongdører
•
•
•
•
•
•
•
•

Sidehengslet utadslående eller innadslående
2-lags superenergiglass med argon og varmkant
Standard hengsler, Espagnolett og aluminiumsvrider
Dørbrems leveres fra høyde 179 til 229
Isolert brystning med slett fylling innvendig og sporfrest fylling utvendig
Hvitmalt NCS S0502Y utvendig og innvendig (spesialfarge mot tillegg)
2-fløyet dør leveres med ett felt med kantskåte
Fingerskjøtet, lakkert 48 mm eiketerskel. Kan levere handicapterskel Eik/alu

Skyvedører
•
•
•
•
•

Skyv/tett
Lages etter mål
2 lags superenergiglass 2 sider laminert glass
Hvitmalt NCS S0502Y utvendig og innvendig (spesialfarge mot tillegg)
Kan leveres med glass helt ned eller med isolert brystning.

Laget for å vare
Produkter fra Løken Trevare er basert på førsteklasses nordiske materialer.
Vi benytter laminerte, fingerskjøtede emner av furu med stor andel kjerneved.
Et naturlig impregnert trevirke som gir robuste, råtebestandige produkter med
lang levetid – selv i et værhardt klima.
Våre produkter leveres ferdig overflatebehandlet. Overflatebehandling blir gjort
i robotanlegg med elektrostat sprøyte. Dette sørger ikke bare for et pent ytre,
men ivaretar samtidig kvalitet og holdbarhet. Du kan velge mellom alle farger i
NCS-fargekartet.
Vi kan også levere vinduer og dører i tre med utvendig aluminiumsbekledning.
Det gir deg et svært vedlikeholdsvennlig produkt, som har markedets lengste
levetid så vel som ingen negativ miljøpåvirkning.

Til minste detalj
Vridere og hasper
Vi har også et bredt utvalg av vridere og hasper med ulik finish:
• Dråpelukker
• Haspelukker
• Forvridere
• Espagolettvrider

Mye mer enn du ser
Glass i vinduer og dører er mye mer enn bare det du ser. Dagens byggeforskrifter krever
ofte at glass i tillegg til å være energibesparende også skal ha andre funksjoner. Vinduets
eller dørens plassering i huset er avgjørende for hvilke egenskaper glasset bør ha.
Moderne glass har mange spennende og praktiske tilleggsfunksjoner. Det beste av alt er
at disse kan tilpasses akkurat ditt behov. I noen tilfeller kan du til og med kombinere flere
av glassfunksjonene i samme vindu eller dør. Vi i Løken Trevare gir deg råd om hva du bør
velge.

Noen av funksjonene du får i et moderne glass:
•
•
•
•
•

Mindre varmetap, mer å vinne
Gamle vinduer har betydelig større varmetap enn nye. For å minimere varmetapet og
dermed også energiforbruket, har alle vinduer fra Løken Trevare tolags eller trelags
superenergiglass med argon og varmkantlist som standard – også kalt SuperSpacer.
Fordi Super Spacer ikke leder kulde, blir temperaturen i randsonen flere grader varmere.
Dette fører også til at vinduet tåler betydelig lavere utetemperatur før det oppstår
innvendig kondens i randsonen. Det igjen gir mindre slitasje på treverket og lenger
holdbarhet.
Med produkter fra Løken Trevare slipper du at pengene forsvinner ut av vinduet
– bokstavelig talt. Våre moderne glass bidrar til betydelig redusert energiforbruk – noe
som ikke bare gir økte besparelser og bedre inneklima, men også en ytre miljøgevinst
med på kjøpet.

Selvrensende
Antidugg
Solvarmedempende
Sikkerhetsglass
Støyreduserende

Løken Trevare – det naturlige valget
• Bredt spekter av vinduer, balkongdører og skyvedører til alle typer bygg
• Produkter basert på tradisjonell byggeskikk og førsteklasses materialer tilpasset et nordisk klima
• Moderne, effektiv produksjonslinje for presis utforming og overflatebehandling
• Tilfredsstiller strenge kvalitetsstandarder og byggeforskrifter – sertifisert iht. NDVK (Norsk Dør- og Vinduskontroll)
• Velrenommert spesialist med lang erfaring i bransjen og kompetente fagfolk i alle ledd

Industriveien 6, 1870 Ørje
Telefon +47 69 81 35 00
E-post: post@lokentrevare.no
Les mer på
www.lokentrevare.no

