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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. Som en 
integreret del af virksomheden, tager NorDan Danmark i generationer af 
oparbejdet erfaring og kundskabsdeling. 

Kvalitet og innovation 
Ud over Norge og Sverige, har NorDan en betydelig tilstedeværelse i 
Storbritannien , og Irland. Fra fabrikkerne i Norge, Sverige, Polen og Litauen, 
leveres der skræddersyet døre- og vindues løsninger i træ,  træ/alu, uPVC og 
aluminium. Fælles for det hele er, høj kvalitet og innovativ produktudvikling.

Perfekt Samspil
I kernen af NorDan Gruppen ligger værdierne, ærlig, handlekraftig, men-
neskefokuseret 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.

Fakta:

11 Fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Polen og Litauen.

30 Regionale salgskontorer

2000 Kompetente medarbejdere, over hele Europa.

2,7 mia. NOK. samlet omsætning i 2019.

1926 Unik erfaring, oparbejdet siden etablering i 1926.

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 virksomhedens etablering.  Nu ser vi frem til 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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Topstyret
Kan også fås som topstyret- 
vindue med 180 graders åbning.

One
Indadgående vindue med  
kip/dreje for ekstra sikkerhed.

Sidestyret
Kan også fås som sidestyret- 
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

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.

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 White aluminium 
RAL 9006*

P 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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DANMARK 
GØR NORDAN 
KOMPLET

NorDan er fra Norge, men historien 
begyndte for næsten 100 år siden, 
i en lille landsby i Danmark.

Da vognmagersøn Johannes Rasmussen, 
rejste fra Danmark til Norge, i 1924, mark-
erede det også begyndelsen på det som 
skulle blive NorDan. Mens han ventede på 
visum til USA, tog han til Norge for at arbejde. 
Efter nogle år som jernbanearbejder, fandt 
han kærligheden, og etablerede sig som 
håndværker på Moi i Rogaland. 

Det tog ikke før den dygtige håndværk-
er, oplevede stor efterspørgsel, og efter 
som kunderne blev flere, og han selv fan-
dt kærligheden, blev USA-planerne lagt 
til side, til fordel for byggevirksomhed og 
vinduesproduktion.

I en tid, hvor de fleste byggemestre, også 
lavede sine egnede vinduer, begyndte 
Rasmussen også at lave vinduer for andre. 
Der var flere som så værdien kvalitet og 
effektivitet, og i en tid, hvor omtrent hver 
norske by havde sin egen vinduesfabrik, blev 
Rasmussens vinduer mere og mere udbredt.

Meget er anderledes i 2020, end det var i 
1926, men det vægtigste er uforandret. 
Kontinuerlig innovation, evnen til at lev-
ere kvalitet i store volumer og værdien af 
at arbejde tæt sammen med kunderne, er 
fortsat succesopskriften til NorDan. Næsten 
100 år efter at Johannes Rasmussen, forlod 
Danmark, er cirklen endelig sluttet.

NORDAN DTECH
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.

Produkterne i DTech, er meget mere end en byggevare, de bidrager lige så meget til 
interiøret, som arkitekturen. DTech er et innovativt vinduessystem med kompositfals 
med høj ydelse. DTech er designet og bliver produceret i Danmark. Kombinationen 
af elegante 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 utallige projekter, med eller uden kehl og valgfri alubeklædning.
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NorDan Vinduer A/S
post@nordanvinduer.dk 
nordanvinduer.dk

VI PRIORITERER  
AT VÆRE TÆT PÅ 
VORES KUNDER.
Derfor er NorDan  
landsdækkende.  
Kontakt os gerne.


