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NorDan Vinduer A/S er en del af en 
international familieejet dør- og vindues 
koncern, med stor virksomhed i mange 
lande.

NorDan Gruppen ejes i dag af 3. generation efter grundlæggeren, 
Johannes Rasmussen fra Hørve i Sjælland. Vi er stolte af at være 
en del af en international virksomhed med oparbejdet erfaring 
og kundskabsdeling gennem generationer.

Perfekt Samspil

I kernen af NorDan Gruppen ligger værdierne, ærlig, handlekraf-
tig, menneskefokuseret og resultatorienteret. Summen af disse 
værdier, kalder vi Perfekt Samspil. Vi arbejder målrettet, for at 
kunder over hele Europa, kan få en oplevelse af Perfekt Samspil, 
med vores medarbejdere, og vores produkter.

KUNDSKAB, 
KVALITET OG 
KAPACITET

En kæde er aldrig stærkere end sit svageste 
led. På samme måde som et vel lykket 
projekt er afhængig af hver eneste del 
lever op til sine løfter.

NorDan har produceret vinduer og døre, siden 1926. Måske det vigtigste vi har lært 
er, at et vindue eller en dør er meget mere end bare en produkt, som vi levere på 
byggepladsen. Produktet er af høj kvalitet, har markedsledende energiegenskaber, 
kræver mini mal vedligeholdelse, og har lang levetid. Samtid har tilbagemeldinger fra 
kunder gennem snart 100 år, virkelig vist os værdien af, god vejledning, stor faglig 
viden, og høj produktionskapacitet.

Vi er nye på det danske marked, men Danmark har vi haft med os, helt fra virk-
somhedens etablering. Nu er vi stolte af at vise hvordan vores kundskab, vores 
høje kvalitet, og store kapacitet, kan bidrage til den danske byggebranche. I dag, i 
morgen, og 100 år frem i tiden.
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12
FABRIKKER I NORGE, 
SVERIGE, DANMARK, 

POLEN OG LITAUEN.

30
REGIONALE SALG-

SKONTORER I NØGLE-
MARKEDERNE

4  MIA. NOK. SAMLET 
OMSÆTNING I 2021.

4 MIA.

2400
MEDARBEJDERE 

OVER HELE  
EUROPA.
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NTech er komplette og robuste vinduer, 
døre, terrassedøre og skydedøre som 
opfylder selv de strengeste krav til 
energiegenskaber, miljø og levetid.

NORDAN | NTECH

Præmisserne  for NorDan NTech, kan 
spores tilbage til begyndelsen af 
1960`erne. Der blev grundlaget for det 
moderne NorDan-vindue etableret med 
stikord for hvad et markedsledende vin-
due skulle være. Stort udvalg af funk-
tioner, stort lysindfald og selvdrænende 
karm- og rammeprofiler er lige så aktuelt 
i dag, som for 60 år siden.

NTech produceres af lamellimet og fin-
greskarret fyrretræ fra bæredyktige 
skove. Aluminiumskomponenter certif-
iceret  efter Sea Proof Plus-standard, 
skjulte beslag og uendelige glaskom-
binationer, gør at der altid findes et 
egnet NTech produkt. Samtlige produkter  

i NTech-serien kan 
leveres Svane-
mærket.

Flagskibet NTech Sikkerhedsvindue er et indadgående kip/
dreje vindue med enestående fleksibilitet. 
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Topstyret
Kan også fås som top-vende-
vindue med 180 graders åbning.

One
Indadgående vindue med  
kip/dreje for ekstra sikkerhed.

Sidestyret
Kan også fås som side-vende-
vindue med 180 graders åbning.

Terrassedør
Kan fås som enkeltdør eller  
dobbeltdør for maksimalt  
lysindslip og sikkerhed.

Kombinationsvindue
Indadgående vindue i  
kombination med fast  
karm.

Skydedør
Kan fås som enkeltdør eller dobbeltdør med bredde optil 7988 mm

UDVALGTE PRODUKTER
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FARVER

A Standard White 
NCS S 0502-Y

B White 
NCS S 0500-N

C Jet Black 
RAL 9005

D Anthracite Grey 
RAL 7016 

E Basalt Grey 
RAL 7012 

F Dusty Grey 
RAL 7037 

G Window Grey 
RAL 7040 

H Silk Grey 
RAL 7044 

I Grey Brown 
RAL 8019 

J Nut Brown 
RAL 8011 

K Red 
RAL 3011 

L Brilliant Blue 
RAL 5007 

M Moss Green 
RAL 6005

N Oyster White 
RAL 1013

O Slate grey 
RAL 7015

P Black grey 
RAL 7021

Q Umbra grey 
RAL 7022

R Traffic grey B 
RAL 7043

S Pure white 
RAL 9010

T Black 
NCS S8500-N

U White aluminium 
RAL 9006*

V Grey aluminium 
RAL 9007*

(*) Farverne er kun 
tilgængelige på aluminium.

Sprosser og inddelinger
NorDan har et stort udvalg af unikke sprosser  
og inddelinger, som passer til ethvert byggeri,  
og enhver arkitektur.

Kombinationsvindue
Topstyret vindue i  
kombination med fast  
karm.
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DTech er vinduer og døre, produceret i 
Danmark, efter danske forhold. Fleksible og 
elegante løsninger, lever op til idealerne om 
lys, trivsel og rene linjer, for moderne byggeri.

NORDAN | DTECH

Produkterne i DTech, er meget mere end 
en byggevare, de bidrager lige så meget til 
interiøret, som arkitekturen. DTech er et in-
novativt vinduessystem med kompositfals 
med høj ydelse. DTech er designet og bliver 
produceret i Danmark. Kombinationen af el-
egante karmprofiler og højt lysindfald gør 
DTech til en stolt fortsættelse af Danmarks 
lange vinduestraditioner.

DTech produceres i knastfrit kernetræ, af 
fyr, og med en U-værdi på 0,80. Dermed er 
DTech tilpasset klassifikationerne til BR-20. 
DTech kan tilpasses på utallige måder, til utal-
lige projekter, med eller uden kehl og valgfri 
alubeklædning.
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Topstyret
Har udadgående åbning og et klassisk 
design med moderne funktionalitet. 
Særligt velegnet til nybyggeri og 
renoveringsprojekter.

Topvende
Har et klassisk design og da vin-
duesrammen kan vendes ca. 180 
grader er vinduet særligt velegnet 
til bygninger, hvor der er behov for 
at vaske vinduet indefra.

Sidehængt
Vinduestypen kan leveres med pud-
se beslag, så man kan pudse den 
udvendige side af vinduet indefra.

UDVALGTE PRODUKTER FARVER

A Ren hvid 
RAL 9010

B Trafikgrå 
RAL 7042

C Brunrød 
RAL 3011

D Sortgrøn 
RAL 6012

E Cremehvid 
RAL 9001

F Antrazitgrå 
RAL 7016

G Mahognibrun 
RAL 8016

H Koboltblå 
RAL 5013 

I Lysegrå 
RAL 7035

J Sort 
RAL 9005 

K Ren hvid (RAL 
9010) Fiji 

L Futura Gris  
2900 Sablé 
Standard

M Sort  
(RAL 9005) Fiji

N Anthrazitgré (RAL 
7016) Fiji

O Futura Noir  
900 Sablé  
Standard

P Futura Gris 2150 
Sablé

Q Futura Noir  
2100 Sablé 
Standard

R Futura Gris  
2500 Sablé

S Futura Noir 2200 
Sablé

(*) Farverne er kun 
tilgængelige på aluminium.

Sprosser og inddelinger
NorDan har et stort udvalg af unikke sprosser  
og inddelinger, som passer til ethvert byggeri,  
og enhver arkitektur.

Dannebrog
Et dannebrogsvindue er sidehængt 
udadgående, og opdelt i fire felter.

Drejekip
Drejekip-vindue kan åbnes på to 
måder, ved en drejefunktion og en 
kipfunktion. 

Bondehusvindue
Bondehusvindue er primært et sidehængt 
vindue prydet med traditionelle sprosser. 

 
Terrasse & rammedøre
Døren er fremstillet i massiv træ fra 
bæredygtigt skovbrug med eller uden 
udvendig aluminiumsprofil.

 
Pladedøre
Er elegante, holdbare og isolere-
de døre i vedligeholdelsesnemme 
materialer. 

 
Vinduesdøre
vinduesdør er bygget op af slanke 
rammeprofiler, hvorfor man opnår 
et stort lysindfald samt et slankt 
og elegant udtryk i facaden.

Aluminium  
specialfarver

 Standardfarver
A

C

K

D

B

L

E

M

F

N

G

O

H

P

I

Q

J

R

24 mm  
energisprosse

42 mm  
energisprosse

64 mm  
energisprosse
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NORDAN | ATECH

Vindue og døre i aluminium med uendelige 
muligheder. Lige så nemme at projektere og 
konfigurere som traditionelle vinduesprodukter.

Aluminium er blevet benyttet i facader og i 
vinduer og døre i en årrække. Aluminium er 
et robust og fleksibelt materiale som f.eks. er 
tilnærmet vedligeholdelsesfrit, men som tidli-
gere har manglet flere af de vigtige aspekter, 
der har gjort traditionelle trævinduer til den 
definitive favoritten hos Danmarks små og 
store projekter.

Færdig glasset fra fabrik. 
Med ATech tilbyder NorDan en helt ny måde 
at tænke aluminium på. Udover at sammen-
sætte produkterne , monterer vi også glas og 
tilbehør såsom hængsler og greb.  Alt sker på 
vores egen fabrik, sådan at kvaliteten og spor-
barheden opretholdes. På byggepladsen an-

kommer produkterne på præcis samme måde 
som traditionelle trævinduer. Vinduerne kan 
naturligvis også leveres uden monteret glas.  

Alt på et sted
Et byggeprojekt er kompliceret nok som det 
er. Med ATech fra NorDan får du alle vinduer, 
døre og enkle facadeløsninger fra en og sam-
me leverandør. Du forholder dig til de samme 
mennesker gennem hele processen, og vi 
hjælper dig med at koordinere vinduesordren 
så produkterne ankommer byggepladsen, når 
det passer projektet bedst.

”Vinduer, døre og facadeløsninger i 
aluminium.”

Gør visioner til virkelighed



Kip-dreje vindue YderdørSidehængslet vindue

UDVALGTE PRODUKTER UDVENDIG SCREEN

Fagvindue KombinationsvindueFast karm

SkydedørFoldedør

HX 10

HX 20

HX 30

HX 40

HX 50

HX 5

A

B C

Anodiserede farver

Anodiserede specialfarver

Standardfarver
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

1018
1019
1020
1021
1023
1024
1027
1028
1032
1033
1034
1037 

2000
2001

2002
2003
2004
2008
2009
2010
2011
2012 
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3007

3009
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3020
3022
3027
3031

4001

4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010

5000
5001
5002
5003
5004

5005
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5017
5018
5019
5020
5021

5022
5023
5024

6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010

6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6024
6025
6026

6027
6028
6029
6032
6033
6034

7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7008

7009
7010
7011
7012
7013
7015
7016
7021
7022
7023
7024
7026
7030
7031
7032

7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7042
7043
7044
7045
7046
7047

8000
8001
8002
8003
8004
8007
8008
8011
8012
8014
8015
8016
8017
8019
8022

8023
8024
8025
8028

9001
9002
9003
9004
9005
9010
9011
9016
9017
9018

Pulverlakering, RAL Standard RAL Standardfarve

A  Vit Standard,  
RAL 9010

* Højere pris og længere leveringstid

RAL Specialfarve
B  Silver metallic  

RAL 9006 

C  Mørk silvermetallic  
RAL 9007

NA20
STANDARD

BRUSHED 
LOOK*

STAINLESS 
STEEL LOOK*
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Store vinduesflader giver store mængder af 
dagslys, men kan også medføre generende 
solblænding og unødvendig opvarmning af 
indvendige rum.
NorDan Screens kombinerer det bedste af moderne udvendig 
solafskærmning med en unik og innovativ montering på 
vinduet direkte fra fabrikken. Vinduet og solafskærmningen 
kommer færdigmonteret og samlet til byggepladsen, og 
monteres som et ganske normalt vindue.

Integreret i facaden
Bevar bygningens smukke facade, uden forstyrrende kasser 
og huller fra eftermonteret solafskærmning. NorDan Screens 
leveres færdigmonteret fra egen fabrik, hvilket bidrager til 
let installation af komplet produkt. Screens er tilgængelig i 
inadgående vindue, faste karme, samt skydedøre.

TÆNK NYT MED  
SOLAFSKÆRMNING

Reducer solopvarmning 
NorDan Screens hindrer op til 90% af solens 
stråler i at nå vinduet. Reducerer omkostninger 
og energiforbrug til nedkøling af bygningen, og 
bidrager til et bedre indendørsklima. 

Undgå dyr eftermontering
Monterer vi solafskærmningen fra fabrikken, 
kan du opnå store besparelser ved dyr 
eftermontering, stillads osv. Motoren kobles til af 
elektriker som en del af indvendigt arbejde. 

Tåler alt slags vejr
Det skinnegående zipscreen fra NorDan tåler 
vind op til orkanstyrke, og er robust og holdbart, 
for lang levetid på solafskærmningen, med 
minimalt vedligehold. 

NORDAN | SCREENS



NEMT MED 
FABRIKS-
MONTERET 
GLASVÆRN

NorDan tilbyder fabriks
monteret glasværn på 
flere af vores vindues
produkter. 

Med fabriksmonteret glasrækværk 
kommer fransk balkong i én og samme 
leverance, klar til montering i facaden 
på byggeplassen. Sikkerhedsglasset i 
rækværket er både hærdet og lamineret 
for at tåle stor belastning, samtidig med 
at det slipper lyset igennem og giver god 
udsigt indefra.

Man undgår samtidig alle de ekstra om-
kostninger som måtte knytte sig til eft-
erfølgende lift, stillads og kran efter at 
resten af facaden er færdig. Når vinduet 
er monteret er opgaven 100% færdig. 
Hurtigt, enkelt og økonomisk effektivt.

Vælg imellem 16 pulverlakerede stand-
ardfarver eller specificer en RAL eller NCS 
farve etter eget ønske. Med samme farve 
på vinduerne og glasværnets metalkom-
ponenter skaber du et smykke til facaden.
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VI PRIORITERER  
AT VÆRE TÆT PÅ  
VORES KUNDER.
 
Derfor er NorDan  
landsdækkende.  
Kontakt os gerne.

Afdeling Aarhus
NorDan Vinduer A/S

Voldbjergvej 12, st. tv.

8240 Risskov

Afdeling København
NorDan Vinduer A/S

Ventrupparken 10

2670 Greve

BESØG VORES  
SHOWROOM

post@nordanvinduer.dk
nordanvinduer.dk
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