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VINDUER OG DØRE UDVIKLET  OG PRODUCERET I DANMARK

Leverandør til den 
professionelle håndværker
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UnikFunkis – den optimale løsning.
UnikFunkis Vinduer & Døre A/S leverer vinduer og døre 
med bedst mulig funktion og længst mulig levetid. 
Samtidig medvirker vores produkter til en stilren  
facade-arkitektur i de bygninger, hvor de anvendes.

En virksomhed med vilje til at ville mere.
UnikFunkis Vinduer & Døre A/S er en serviceorienteret 
virksomhed, der udvikler, producerer og leverer vinduer 
og døre i træ/alu, mahogni og fyrretræ. Høj kvalitet til 
konkurrencedygtige priser, leveret og monteret i sam- 
arbejde med professionelle håndværkere.

Vore vinduer og døre fremstilles på moderne produktions- 
anlæg, af faguddannede og engagerede medarbejdere.  
Det er din garanti for at kvalitet og leveringssikkerheden 
er i top.

UnikFunkis produkter kan ses i vores showroom i Viborg.

Totalleverandør af 
vinduer og døre

Gør drømmen til virkelighed med UnikFunkis.
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MODERNE VINDUER
Et elegant udtryk  
på din bygning
Nybyg og renovering med moderne vinduer i træ/alu giver  
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MODERNE VINDUER
Se ordentlig ud
Moderne, lyse bygninger med energirigtige døre og vinduer.
Tilpasset og produceret efter dine forhold. 
Flotte løsninger der ser godt ud og giver godt udsyn. 

Vi hjælper dig gerne til en god oplevelse i et godt klima.
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BONDEHUSVINDUER
Traditionelle danske vinduer
Bondehusvinduer er typisk i fyrretræ, men kan også leveres i mahogni 
eller træ/alu, der er meget nemt at vedligeholde. Er normalt med  

Bondehusvindue med moderne energisprosse i aluminium
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DANNEBROGSVINDUER
Ofte det rigtige valg ved renovering
Typisk dansk vinduesløsning hvor der i dag ved renovering udskiftes til  
dannebrogsvinduer i det oprindelige design, men med moderne træ/alu  
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VINDUER MED FASTE KARME
God energi, masser af lys
Vælg løsninger hvor kun vinduer der skal bruges til ventilation og udluftning 
kan åbnes. Øvrige vinduer kan med såvel økonomisk som energimæssig 
fordel vælges som fast karm.
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Gulv til loft løsning giver godt lysindfald
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SAMLEPOSTSYSTEM 
UDEN DOBBELT KARM

 
smal karmkonstruktion
Ved samlepostsystemet bygges facaden op af moduler.  

Gælder såvel vandret som lodret.
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FACADEDØRE
Giver dit hus ansigt
Du har næsten ubegrænsede muligheder for at give dit 
hus sit helt eget udtryk. Vælg en facadedørs løsning der 
gør dit hus unikt.
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Produktion og kvalitet
Her fremstilles produkterne
Vore vinduer og døre fremstilles på fabrikken i Viborg på et moderne produktions- 
anlæg. Vore engagerede og faguddannede medarbejdere sørger for at vore krav  
til høj kvalitet overholdes.

Kvalitet med garanti
UnikFunkis er medlem af brancheforeningen Vinduesindustrien.
Dermed er du som forbruger omfattet af den garantiordning som organisationen  
står bag. www.vinduesindustrien.dk

som overvåger virksomhedens produktion og kvalitetsstyring. Hermed har du som 
kunde sikkerhed for, at vores produkter lever op til kravene i Vinduesindustriens  
Tekniske Bestemmelser. www.dvv.dk
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Energi Plus – Ét af markedets mest energibesparende vinduer
Energi Plus er et vindue, som allerede nu opfylder Byggebranchens forventede 
energikrav for 2020, og er udviklet af UnikFunkis.

Energi Plus har en traditionel karm til montering i almindeligt murhul.  
Vinduerne er i træ/alu, med 3-lagsruder med varm-kant, 140 mm karmdybde i 
alle designs og funktioner. EnergiPlus kan leveres med indbyggede persienner.

VINDUES- OG DØRPROFILER
Energirigtige løsninger der  
lever op til tidens krav
Du kan vælge traditionelle trævinduer i mahogni eller kernefyr. Men ved at 

Udvendigt ligner elementerne fra UnikFunkis også traditionelle trævinduer og 

 
i karmen, der sikrer en god isolering. Elementerne leveres med 2-eller  
3-lags ruder.

fra UnikFunkis. Samtidig har de den store fordel, at de ikke skal vedligehold-
-

leveres efter nærmere aftale.
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MAHOGNI PROFIL
Mahognielementer leveres med 3-lags 
ruder. Kræver oliering for at bevare 
ensartet farve og struktur.

TRÆ/ALU ENERGI PLUS
Løsning med vinduesramme. Energi Plus lever 
op til de forventede energikrav i 2020.  
Altid med 3-lagsrude og 140 mm karmdybde. 
Glat rengøringsvenlig karmbundfals.

TRÆ/ALU ENERGI PROFIL
Løsning med vinduerramme med 
2-lags rude og glat rengøringsvenlig 
karm bundfals.

FYRRETRÆS PROFIL
Fastkarm løsning i fyrre træ. Kan  
leveres med 2-lags eller 3-lags ruder.

TRÆ/ALU ENERGI PROFIL
Fastkarm løsning i træ/alu. Kan 
leveres med 2-lags eller 3-lags ruder.

TRÆ/ALU ENERGI PROFIL
Løsning med vinduesramme med 
3-lags rude og glat rengøringsvenlig 
karm bundfals.

-
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Den synlige forskel på døre og vinduer var tidligere ikke til at tage fejl af. Men nu er 
der mulighed for at strømline facadens udtryk, så vinduer og døre syner ens med 

fordele end nogensinde. For eksempel leveres døre med både nyudviklede hængsler 

bundstykket. Desuden er elementerne nemme at montere og kan leveres med  
2- eller 3-lags ruder, hvor den smalle ramme og det større glas areal er med til  
at forbedre energibalancen.

arkitektonisk fuldendt. Med foldedøre kan du åbne hele facaden, og nyde udsigten 
endnu mere…

Ensartet facadeudtryk 
og større lysindfald med 
smalrammede døre

Enkeltdør Dobbeltdør

Snittegninger af smal ramme - træ

Snittegninger af smal ramme - træ/alu

enkeltdør                   dobbeltdør                    3-fløjet foldedør  

4-fløjet foldedør                                5-fløjet foldedør                          6-fløjet foldedør

Få haven ind i stuen...

Snittegninger af smal ramme - træ

Snittegninger af smal ramme - træ/alu

enkeltdør                   dobbeltdør                    3-fløjet foldedør  

4-fløjet foldedør                                5-fløjet foldedør                          6-fløjet foldedør

Få haven ind i stuen...

Foldedøre foldes altid udvendigt.



23

Udover de viste standardfarver kan kan vi tilbyde en række specialfarver .
Senere vedligeholdelse se Håndværker og Brugervejledning på www.unikfunkis.dk

Forbehold for afvigelse i de trykte farver.

Vinduer og døre fremstillet af fyrretræ er grundet med virkstof mod råd  
og svamp og malet med dækkende farve.  
Vi kan også tilbyde laserende malingssystem efter opgave.

Mahogni vinduer og døre er grundet med træolie.

Både træ og træ/alu elementer kan leveres 2-farvet. Træ/alu vinduer og døre 
leveres med udvendig pulverlakeret aluminium og indvendig trædel med samme 
behandling som trævinduer.

UnikFunkis standardfarver

Specialfarver

Ral 9001 Creme hvid

Ral 3011 Brun rød

Ral 7016 Antracit

Ral 9010 Ren hvid

Ral 6007 Flaske grøn

Ral 9005 Dyb sort

Ral 7035 Lys grå

Ral 8016 Mahogni brun
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UnikFunkis glastyper
Vores produkter er som standard monteret 
med lavenergiruder med varmkant.
Herudover kan vi levere mange forskellige 

3-lags energiruder

Solafskærmende glas

Ornamentglas

Emalitglas

Lydreducerende glas

Sikkerhedsglas mod personskade

Sikkerhedsglas mod indbrud

Persienneruder

Cotswold

Stippolyte

Satimat
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Funktioner
Elementfunktioner

Åbningsmuligheder - Døre

Åbningsmuligheder - Vinduer

Topstyret vindue Topvende vindue
Set indefra

Sidehængt vindue
- stormkrog og anverfer

Sidehængt vindue
- paskvil og greb

Sidevende vindue Dreje/kip-vindue
Altid indadgående

Sidestyret vindue 
- paskvil

Foldedøre Skyde/kip dør

Facadedør Terrassedør Dreje/kip dør
Altid indadgående

Halvdør

Hæveskydedør

Når du bestiller vinduer og døre 
er det vigtigt at får angivet om 
elementet er udadgående eller 
indadgående. Om det skal være 
hængslet i venstre eller højre 
side, set fra den side du kan se 
hængslerne på.

Facade og terrassedøre kan fås 
både ud og indadgående. 
Halvdøre altid udadgående og 
dreje/kip altid indadgående.

Højre udadgående

Højre indadgående

Venstre udadgående

Venstre indadgående

Venstre dør
gående udvendig

Venstre dør
gående indvendig
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Vinduer:
Sikringsbeslag

Stormkrog

Redningspost

Motoropluk

Klikventil

Anverfer  
Std. Gul-cromatiseret. 

Terrassedøre:
Gennemgående greb med  
indv. spærre eller cylinder

Kombinationsbundstykke  
indadgående døre

Aluminiumsbundstykke - 25 mm

Facadedøre:
Brevindkast

Dørspion

Sparkeplade

Standardgreb, dør

Dørgreb – cylinder

Flugtpaskvil

Dørpumpe

Flere forskellige låsesystemer

Aluminiums bundstykke - 25 mm

Kombinationsbundstykke  
til indadgående døre 

Vinduer og døre:
Not for tilsætning

Sløjfe for samling af elementer

90 gr. Hjørnesamling

135 gr. Hjørnesamling

 fylding glat eller friset

 fylding alu, træ

 fylding emalit glas

Klikventil i karm ved oplukkeligt felt

Special ”samlepost” system 
i træ/alu elementer

Specialfarver

Sikkerhedslåse

Malede hængsler

 
www.unikfunkis.dk

Tilbehør og  
specialprodukter

Låsbart vinduesgreb

Drejekip - greb Klikventil i karm
ved oplukkeligt felt

Standard terrassedørsgreb Standard terrassedørsgreb  
med børnesikring

Stormkrog Anverfer med børnesikring Greb med cylinder U-form Greb med cylinder coupe

Kombinationsbundstykke  

Standard Lavbund
Udadgående døre

Aluminiums bundstykke - 25 mm

Terrassedørsgreb med

Tilbehør og  
specialprodukter
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Moderne vinduer 
Moderne vinduer – primært 
til nybyggeri – er præget af et 
enkelt design og rene linjer. 
Det lever elementerne fra 
UnikFunkis op til inden for  
alle materialekategorier.
Kan leveres som sidehængt-, 
tophængt eller dreje/kip.

4102

2101

3104

4113

2112-2

3216

4122-3

2208

3416

3432

3424

41216-4

2404

4104

2102

3106

4114

2113-1

4131-1

2303

2408

4111

2103

3108

4121-1

2202

3312

2306

2412

4112-1

2104

3208

4121-2

2204

3318

41202-141201-1

2309

2416

4112

2112-1

3212

4122-1

2206

3324

41209-1

2312

Alle de viste tegninger er eksempler på standardløsninger. Du kan designe dine vinduer, så de passer præcis til dine ønsker.

Bondehusvinduer 
Skal du udskifte ældre vinduer, 
bør det ske med “nænsom 
hånd”, så bygningens  
facadearkitektur bevares.
Kan leveres side eller top 
hængt med stormkrog og an-
verfer eller greb og stanglås.
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Dannebrogsvinduer 
Ikke mindst ved gamle vinduer 
er det vigtigt at fokusere  
på detaljerne, når der skal 
udskiftes til nye elementer. 
Gamle vinduer er typisk med 
smalle sprosser, som vi har  
udviklet en helt unik og  
funktionel løsning på  
med ”Energi-sprosser”.

Faste karme
Faste karme kan opdeles 
med poste og isættes rude 
eller isoleret fyldning.

1202

4011

1305

4022

1410

4042

1615

40307

1820

1203

4012

1314

4031

1412

40201

1630

40319

1840

1204

1404

4032

1420

1808

1205

4013 4014

1406

4033

1606

40209

1812 1306

1210

4021

1408

4041

1609

40216

1816

Alle de viste tegninger er eksempler på standardløsninger. Du kan designe dine vinduer, så de passer præcis til dine ønsker.
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Facadedøre
Der er tradition for, at 
facadedøre fremtræder lidt 
mere markant end bygnin-
gens øvrige vindues- og 
dørelementer. Facadedørens 
konstruktion og design bør 
markere  bygningens indgang, 
således at døre tilpasses 
husets arkitektur. 

6020

6208

6227

6051

6213

6057

6217

6203

6222

6021

6209

6228

6053

6214

6058

6204

6218

6223

6022

6210

6229

6054

6200

6205

6219

6224

6030

6211

6055

6215

6201

6206

6220

6225

6031

6212

6226

6056

6216

6202

6207

6221

Alle de viste tegninger er eksempler på standardløsninger. Du kan designe dine døre, så de passer præcis til dine ønsker.
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Foldedøre
Smalrammede elementer 
kan leveres i træ og træ/alu. 
Foldedøre folder altid på den 
udvendige side af huset.

Skydekip døre kan leveres 
som enkelte eller dobbelte. 
Du får stor åbning med den 
gående dør indvendig.

Hæveskydedøre
Hæveskydedøre er også 
en meget brugt løsning, 
hvor den gående dør kører 
udvendigt.

Terrassedøre
Terrassedøre fås både udført 
i træ og i træ/alu. Som det 
fremgår, leverer UnikFunkis 
terrassedøre i alle stilarter og 
med forskellig funktion. 
Kan også leveres som dreje/
kip døre indadgående. 

Side partier
Sidepartier der matcher 
både terrassedøre og 
facadedøre. 

7510

7580

7010

7511

7011

7521

4011 40314021 4041

7030

7530

7080

7550

Halvdøre
Halvdøre der matcher 
facade døre. Dog altid 
udadgående. 

6121 6152 6154

Alle de viste tegninger er eksempler på standardløsninger. Du kan designe dine døre, så de passer præcis til dine ønsker.

7713 7714

8600

7600

8800

7715 7716
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WWW.UNIKFUNKIS.DK

Bliv endnu klogere på vores 
inspirerende website
INSPIRATION OG ENERGI INFORMATION 

 
ved de forskellige modeller med hhv. 2-lags og 3-lags ruder. 

TEKNISK INFORMATION OGSÅ TIL DEN PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKER
Hjemmesiden indeholder en række informationer til den professionelle håndværker, 
som måske også kan være interessante for dig. Tag et kig, du kan kun blive endnu 
bedre klædt på til at træffe det rigtige valg.
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UnikFunkis Vinduer & Døre A/S - Livøvej 10 - 8800 Viborg
Tlf.:86 62 18 88 - Fax: 86 62 95 95 - info@unikfunkis.dk - www.unikfunkis.dk Un
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