
Generel information om tagvinduer i støbejern. 
FAQ – svar på ofte stillede spørgsmål. 
 
Hvorfor skal jeg vælge tagvinduer i støbejern. Danner de ikke kondens ? 
 
Materialet støbejern matcher ældre huse fra før 1950. Tagvinduer i støbejern repræsenterer autenticitet.   
De er med til at forstærke et velproportioneret helhedsindtryk af arkitekturen i en bygning fra før 1950. 
Vælger man det koblede tagvindue i støbejern får man samtidig et energioptimeret moderne tagvindue, 
som er tæt og uden kondens Tagvinduet er testet af Teknologisk Institut og godkendt af Kulturstyrelsen. 
Der er aldrig blevet konstateret kondensproblemer: Det skyldes et perfekt samspil mellem den højisolerede karm og 
rammen med den patenterede aluramme. 
 
Uisoleret /Isoleret tagvindue i støbejern ? 
 
Uisolerede tagvinduer eller isolerede koblede tagvinduer. Det kan være en god ide at vælge et koblet tagvindue på trods 
af at man har et uopvarmet tagrum, hvis man på sigt vil konvertere tagrummet til beboelse. Et uisoleret vindue kan ikke 
eftermonteres til at blive et koblet vindue senere.  
 
Priser ? 
 
Priser på de forskellige vinduestyper indhentes ved forespørgsel hos GH Holbæk Jernstøberi. 
 
Leveringstid ? 
 
Som hovedregel vil leveringstiden være 6-8 uger for vores standardvinduer. 
Nogle vinduestyper kan dog være på lager på forespørgselstidspunktet. Det betyder kortere leveringstid. 
Kontakt os for leveringsstatus for den ønskede vinduestype. 
 
Hvad med bestilling af tagvinduestyper udenfor standardsortimentet ? 
 
Det er muligt at bestille vinduer til andre typer tagsten eller i andre størrelser og udformninger. 
Det kræver, at der laves en model . 
Modelsnedkeren kræver ekstra leveringstid på 2- 3 måneder og en engangsomkostning på ca 50.000 kr. 
 
Passer vinduestype fra standardsortiment til mit tags tagsten ? 
 
Hvilken model tagsten ligger på taget hvor man ønsker et tagvindue ? Det kan på nogle tagsten være svært at aflæse og 
afgøre.Her er det muligt at få en aftale med GH Holbæk Jernstøberi om at få tilsendt en umalet karm på prøve der passer 
tættest på ens tagsten mål. Den tilknyttede håndværker kan ved oplægning af prøvekarmen beslutte om han kan få 
indpasset tagstenene til karmen.  
Ved ordre fratrækkes fragten faktureringsbeløbet. 
 
Valg af farve. 
 
Tagvinduerne leveres som standard i farven kaldt ”lys pearl” Den har RAL koden 7021 – en grafital sort farve med 
perlestruktur. En struktur der bryder overfladen og skaber dybde i farven.  
Andre standardfarver er blank sort. Den passer til sortglaseret tagsten. 
Teglrød med RAL koden 8004- leveres også som standard uden merberegning. 
Tagvinduets inderkarm leveres som standard i ”lys pearl” ,men kan for en merpris bestilles i hvid. 
Andre farver kan rekvireres ved at meddele hvilken RAL farve man ønsker. 
Der kan forekomme ekstraomkostninger og ekstra leveringstid for specielle farver. 
 
Valg af sprosseinddeling. 
 
Som standard leveres tagvinduerne med rammer og sprosser som vist på produktbladene. 
Anden sprosseopdeling  eller helt uden sprosser kan frit vælges og udføres uden beregning 
 
Gasfjedrene på 9 sten og 12 sten 
 
De sorte gasfjedre på de koblede 9 sten og 12 sten vinduer er godkendt af Kulturstyrelsen. De letter åbning og lukning af 
de store tunge rammer og synes ikke særligt visuelt dominerende. De kan imidlertid nemt hægtes af hvis ejeren finder 
dem til gene for tagvinduets udtryk.  
 
Monteringsvejledning og DWGfiler 
 
På vores website forefindes vejledninger på tætning til undertag og lægning af tegl og skifer. 
Alle vinduestyper kan hentes som produktblade i PDF format eller som tegninger i DWG format og indsættes i 
projektmateriale tegnet i Autocad. 
 
Referenceliste 
 
GH Holbæk Jernstøberi kan henvise til en lang referenceliste med sine koblede tagvinduer i støbejern i et bredt udsnit af 
Danmarks huse fra før 1950, der tæller borge, slotte, godser, byhuse, villaer og landejendomme.  
 

	  	  	  	   	  


