
 

Nyttige fakta om termoruder 
Kilde: www.glasindustrien.org/ 
 
Energiglas 
De to mest anvendte typer af glas er floatglas og energiglas. Et floatglas er et almindeligt klart stykke 
glas. Energiglas er et floatglas belagt med en nano tynd metalfilm, som lader solens energi og varme 
slippe ind i rummet. Opbygningen af glasset sørger for at holde varmen inde i rummet, et positivt 
energitilskud. Sammenlignet med gammeldags termoruder, reducerer energiruder varmetabet til tæt 
på en tredjedel. Det vil sige at, en energirude vendt mod solen, lader mere energi slippe ind i rummet 
end den lader passere ud igen.  
Rumkomforten med en energirude er mærkbart bedre. Glasoverfladen mod rummet er væsentligt 
varmere og derfor bliver oplevelsen af kuldestråling og kuldenedfald fra ruden mindre. Med en energi-
rude får man således ingen “kold skulder” og er ikke længere afhængig af en radiator under vinduet. 
Varmetabet og effektiviteten af ruden, måles i U-værdier. En U-værdi er en betegnelse for varmetabet 
igennem vinduet, og skal være så lav som mulig.  
 
Energimærkeordningen                  Eksempel: 3 lags enerigrude med 0,6 U-værdi  
I efteråret 2000 blev der etableret en frivillig ordning for energimærkning af termoruder,  
som dokumenterer oplysninger om bl.a. U-værdi. På grundlag af disse oplysninger er der  
indført A, B og C energiklasser for energiruder, som svarer til de  
mærker, som vi kender fra andre produkter. Kun energiruder som yder et positivt  
energitilskud kan energimærkes. En A-mærket rude er således altid den mest energieffektive  
rude på markedet i forbindelse med renovering. 
 
 Enkeltlagsglas 
- 1960  Floatglas (alm. klart glas)  4 mm.  U-værdi: 5,8  
 
 Gammeldags termoruder 
- 1969  Floatglas + Floatglas med luft 4-12-4 mm.  U-værdi: 2,9 
 
 *Energiruder 
1999 - Floatglas + Energiglas med Argon 4-15-*4 mm. U-værdi: 2,4 
2010 - Floatglas + Floatglas + Energiglas 4-15-4-15-*4 U-værdi: 0,9 
2015* - Energiglas + Floatglas + Energiglas *4-15-4-15-*4 U-værdi: 0,6 
*BR15 - Bygningsreglementet 2015  
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Vi har specialiseret os i Døre & Vinduer 



 

Det rette valg! 
 
Det kan være svært at vælge nye  
vinduer og døre.  
 
 Skal det være i træ eller træ/alu.?  
 Skal det være tolags eller trelags?  
 Skal det være type A eller B?  
 Kan det betale sig at vælge støj 

eller solreducerende glas?  
 Hvilke typer vil passe bedst til   
               boligen?  
  
Spørgsmålene er mange, og derfor 
kan vi være behjælpelige med en  
professionel og kompetent  
rådgivning.  
 
Vi er eksperter i døre og vinduer, 
og sammen kan vi finde den helt 
rigtige løsning til din bolig, som 
matcher boligens stil, dine ønsker 
og ikke mindst din økonomi.  
 
GH Tømrer & Snedker laver alle 
former for tømrerarbejde, her 
iblandt montering af køkken, bad 
og gulve, samt renovering af  
Ejendomme - gerne i total-
enterprise.  
 
Ring og få en snak om jeres næste 
projekt. 

25 m2 
96.000 kr. 

103.000 kr.  
2.200 kr.  
9.000 kr.  

Spar penge! 
 
For mange kan udskiftning af døre og vinduer se 
ud som en dyr omkostning, men i de fleste tilfælde 
skal det ses som en investering, der i sidste ende 
sparer dig mange penge.  
  
Med nye lavenergi- og trelagsvinduer, er det  
muligt at spare op til 35 % på varmeregningen om 
året. Samtidig giver nye vinduer og døre, boligen 
en større værdi i en eventuel salgssituation -  
ligesom indeklimaet i boligen også forbedres  
væsentligt.  
 
Herunder ses et priseksempel på et almindeligt 
parcelhus på ca. 120 m2 med 15 elementer,  
bestående af: Energi A vinduer med en U-Værdi på  
0,6.  Der er her taget udgangspunkt i to  
lavenergityper: træ eller træ/alu.  
Der er medregnet tidens tilskudsmuligheder. 
 
Priseksempel Villa: 130 m2: 
 
Vinduesareal:  
Pris træ, trelagsglas:  
Pris træ/alu., trelagsglas:  
÷ Tilskud fra SEF A/S:  
÷ Håndværkerfradrag, 2 voksne: 
 
Priserne er ca. priser og inkl. moms.  
Ring for et uforpligtende tilbud på:   

Udskiftning af døre og vinduer 
 
Hos GH Tømrer & Snedker har vi specialiseret os i salg og montering af vinduer og døre. Vi udskifter vinduer og  
døre for private kunder såvel som for virksomheder, boligforeninger, etageejendomme og institutioner.  
  
Vi kan skaffe alle typer vinduer og døre, hvad enten du ønsker store glaspartier, til at give et naturligt smukt lys og 
varme, kvistevinduer på førstesalen, til udvidelse af den trænge plads ved skråvæggene, eller blot en nyere udgave 
af de oprindelige vinduer.  
  
Vi leverer hele pakken! Det betyder, at vi står for alt fra den indledende rådgivning og levering, til de nye vinduer er 
monteret med sidste finish, samt et professionelt fugearbejde.  

 
Få gratis opmåling og et uforpligtende tilbud! 
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