PLAST

VINDEYGU OG
HURÐAR SUM HALDA
• Snið og lit eftir egnum vali
• Lætt viðlíkahald
• Haldføri í serflokki

VINDEYGU
ÁLÍTANDI DYGD
Í Føroyum er neyðugt at hugsa væl um haldføri og dygd, tá ið vindeygu verða keypt. Hetta hevur
GRANT arbeitt við í meira enn 50 ár, og framleiða vit tí tey allarbestu vindeyguni, sum tola tað
skiftandiveðurlagið her úti í Atlantshavi. Tilfarið í okkara plastvindeygum er frá kendu týsku verksmiðjuni VEKA. Hongsl og læsingar á okkara vindeygum eru ivaleyst tey sterkastu og haldførastu á
marknaðinum. Tí kanst tú líta á vindeygu frá GRANT.
HÓSKANDI SNIÐ
At velja vindeygu til húsini er ein týdningarmikil avgerð. Tú vilt sjálvandi hava tað snið, sum klæðir
tínum húsum best. Her er talan um eina heildarmeting av vindeygum og húsum. Støða skal eisini
takast til, hvussu vindeygað skal latast upp, ella um tú vilt hava fastan karm. HDYGD-vindeyguni
úr plasti verða framleidd við føstum karmi ella at lata upp sum myndirnar vísa.
ORKUSPARANDI GLAS
GRANT livir upp til tíðarhóskandi krøv um m.a. bjálving og orkunýtslu. Øll okkara plastvindeygu
hava orkusparandi 3-laga glas við U-virði heilt niðri á 0,5. Rútarnir eru samanlagt 48 mm tjúkkir
(4-18-4-18-4). Tú kanst eisini fáa annað glas í vindeyguni sum t.d. ráglas, trygdarglas, ljóðdoyvandi
ella sóldoyvandi glas. Les meira um tað á www.grant.fo
ALSKYNS LITIR
Tað ger stóran mun, hvønn lit tú velur til vindeyguni. HDYGD-vindeygu í plasti verða framleidd
í hvítum tilfari, sum hóskar til næstan alt. Litkotan eitur RAL 9016. Til ber eisini at fáa vindeygu,
hurðar og hurðafyllingar í øðrum litum. Tá verður eitt serliga haldført folie líma á, sum heldur líka
leingi sum vindeygað. Spyr okkum um litmøguleikar ella les meira um tað á www.grant.fo.
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SPROSSAR

EYKA TILHOYR

Vilt tú hava sprossar, eru fleiri møguleikar at velja í. Tað er
týdningarmikið at hugsa um heildarmyndina av húsunum,
tá ið tú gert av, hvussu nógvar sprossar, tú ætlar tær, og
hvussu teir skulu verða settir í. Tað kann t.d. vera óheppið
at seta ein sprossa í vindeyga beint í eygnahædd, soleiðis at
útsýnið verður skert. Sprossar hóska vanliga væl til eldri hús
ella til hús í gomlum stíli.

Ventilar Vindeyguni kunnu verða framleidd við ventilum í
karminum, um tú vilt tað. Hesir kunnu latast upp og aftur
eftir tørvi. Hetta er tó vanliga ikki neyðugt í húsum, har
luftskiftið er gott.

HDYGD-vindeygu úr plasti fáast bæði við gjøgnumgangandi
sprossum og álímaðum sprossum. Teir gjøgnumgangandi
sprossarnir eru 64 mm ella 91 mm breiðir. Teir álímaðu
sprossarnir eru 25 mm ella 45 mm breiðir.

Flugunet Til ber at fáa flugunet sett á vindeygarammuna, um
tú hevur tørv á tí. Hetta verður vanliga brúkt til matvøruvirkir
ella matstovur, har tørvur er á at lufta út, samstundis sum
smákykt og dust ikki sleppur inn.
Stormskinnarar Vit selja eisini stormskinnarar, sum kunnu
festast uttan á vindeygakarmin. Tað verður brúkt, um tú
hevur tørv á at seta eina plátu fyri vindeyga, áðrenn illveður
brestur á.
Smyrjiolja og vindeygavask Til at halda vindeygu og hurðar
selja vit góða smyrjiolju at smyrja liðiligar d
 eilir. Eisini selja
vit vindeygavask til plast, til gummilistar og til rútin.

ÚTHURÐAR
OG ALTANHURÐAR
Vit framleiða úthurðar, altanhurðar og skjótihurðar úr plasti, vanliga kallað PVC. Tær væl k endu
HDYGD-hurðarnar úr plasti hava nógvar fyrimunir. Tær eru snøggar, sera haldførar og fáast í
nógvum sniðum og litum. Hurðarnar skulu ikki málast. Einasta røkt er at smyrja liðiligar lutir av og
á, umframt vanliga reingerð.

TÍÐARHÓSKANDI SNIÐ
At velja hurðar til húsini er ein týdningarmikil avgerð. Úthurðin skal helst geva tær eina góða
kenslu, tá ið tú kemur heim. Tú vilt sjálvandi hava tað snið, sum klæðir tínum húsum best. Her
er talan um eina heildarmeting av hurðum og húsum. Tú kanst fáa hurð við ella við ongum rúti.
Sjálvandi eisini við ella við ongum síðustykki. Í Føroyum eru vit eisini noydd at hugsa serliga væl
um dygd og haldføri. Alt hetta hevur GRANT lagt upp fyri. Tí framleiða vit tær allarbestu hurðarnar,
sum tola tað skiftandi veðurlagið her úti í Atlantshavi. Tilfarið er frá tí kendu týsku verksmiðjuni
KØMMERLING.
Vit geva fegin góð ráð, men avgerðin er sjálvandi tín. So skjótt, sum vit fáa bíleggingina, seta vit
hurðarnar í framleiðslu eftir tí máti, sniði og liti, sum tú vilt hava.
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ORKUSPARANDI GLAS

ALSKYNS LITIR

GRANT livir upp til tíðarhóskandi kvøv um m.a. bjálving og
orkunýtslu. Vilt tú hava glas í hurðina ella í síðupartí, eru
fleiri møguleikar. Tú kanst fáa vanligt klárt glas ella annað
ráglas, sí mynd omanfyri. Eisini ber til at fáa m.a. trygdarglas,
ljóðdoyvandi ella sóldoyvandi glas. Hevur tú onnur ynski, so
geva vit sjálvandi ráð, soleiðis at tú fært tað rætta til tín tørv.

HDYGD-plasthurðar verða framleiddar í hvítum tilfari. Litkotan eitur RAL 9016. Til ber eisini at fáa vindeygu, hurðar
og hurðafyllingar í alskyns øðrum litum. Tá líma vit eitt sera
haldført folie á, sum heldur eins leingi og hurðin. Um tú vilt
hava hurðar, hurðafyllingar og vindeygu alt í somu litkotu,
eru ávísar avmarkingar. Spyr okkum um møguleikar.

VANLIG KARMGÁTT ELLA LÁG GÁTT

SPROSSAR

Plasthurðarnar fáast við vanligari karmgátt ella lágari gátt.
Vit selja mest av hurðum við vanligari karmgátt. Serligi
fyrimunurin við vanligu karmgáttini er, at hon er so tøtt. Tað
føroyska veðurlagið kann vera ein avbjóðing, um hurðin
hevur lága gátt, serliga um tað er ábært, har hon stendur.
Men stendur hurðin í lívd ella í húsum har t.d. koyristólar
vanliga koma um dyrnar, so kann ein lág gátt vera tað besta
valið.

Fært tú tær glas í hurðina ella í síðustykki, kanst tú eisini
fáa tær sprossar. Sprossarnir hava stóran týdning fyri
heildarmyndina av húsunum. HDYGD-plasthurðar fáast
bæði við gjøgnumgangandi sprossum og/ella álímaðum
sprossum. Teir gjøgnumgangandi sprossarnir eru 64 mm
ella 91 mm, teir álímaðu sprossarnir eru 25 mm ella 45 mm.
Postarnir eru 90 mm.

Hæddin á vanligari karmgátt er 7,5 cm og á lágari gátt 2 cm.

HANDTØK
Úthurðar hava eins handtøk innan og uttan. Innan læsir tú
við knarva og uttan við lykli.
Altanhurðar hava handtak við lykli innan. Uttan er eitt einfalt
handfang uttan lykil.

HURÐAR GANGA

vinstra inn

høgra inn

vinstra út

høgra út

SKJÓTIHURÐAR
GRANT framleiðir sera snøggar LYFT & FLYT-skjótihurðar. Tilfarið er VEKASLIDE, sum er
av bestu góðsku, og lýkur øll tíðarhóskandi krøv um m.a. haldføri, styrki, bjálving og
útsjónd. Tilfarið hevur altjóða góðkenning í A flokki sambært DIN EN 12608. Glasið er
orkusparandi, og hurðin fæst í tí liti, tú vilt hava. Sniðið hóskar sera væl til tey vindeygu
og hurðar, sum vit eisini framleiða. Hurðin er øðrvísi enn aðrar, m.a. tí at tøknin at lata
upp og aftur er sera einføld og tí sterk. Hetta er ein skjótihurð, sum bæði er snøgg og
heldur leingi.
Les meira um skjótihurðar á grant.fo

RÁÐGEVING OG UPPMÁTING

Vit bjóða okkum fram at ráðgeva um møguleikar, tekna uppskot og geva
óbindandi tilboð. Tekur tú av einum tilboði, koma vit fegin ókeypis á staðið at
kanna mátini og tryggja, at rætt verður bílagt.

VIT KUNNU SETA Í FYRI TEG

GRANT hevur royndar handverkarar, sum hvønn dag seta vindeygu og hurðar
í fyri kundar okkara. Tað kunnu vit eisini gera fyri teg. Gev gætur at um vit seta
í, geva vit eisini 12 ára garanti uppá at ísetingin er røtt, haldfør og er tøtt móti
vindi og regni.

TEKNA VIÐLÍKAHALDSAVTALU

Hóast viðlíkahaldið er lítið av HDYGD-plastvindeygum og -hurðum, so kann tað
vera ein lætti hjá fleiri at sleppa undan viðlíkahaldsuppgávuni. Tí bjóða vit tær
at tekna eina viðlíkahaldsavtalu, sum merkir, at vit koma regluliga út at sýna tíni
vindeygu og hurðar og smyrja liðiligar deilir. Við hesi avtalu fært tú eisini eitt
longt garanti upp til 15 ár!

GARANTI

Vit hava álit á okkara vørum, tí himprast vit ikki við at bjóða eitt 12 ára garanti,
galdandi fyri øll okkara vindeygu og hurðar. Um vit eisini hava sett vindeygu
og hurðar í fyri teg, er sama garanti galdandi fyri ísetingina. Hevur tú haraftrat
gjørt eina viðlíkahaldsavtalu við okkum, leingja vit garantiið upp í 15 ár. Soleiðis
er GRANT tín trygd fyri dygd!

EYKALUTIR

Okkara vindeygu og hurðar eru sera slitsterk og haldfør. Tey eru kend fyri sína
longu livitíð. Eftir fleiri ár kunnu slitlutir ella annað kortini fara. Tá er harmiligt,
um alt vindeygað ella hurðin má skiftast, bara tí at ein lutur manglar. Hetta hava
vit hugsað um hjá GRANT, og tí hava vit eykalutir á goymslu. Hetta t ryggjar, at
tíni vindeygu og hurðar frá GRANT halda enn longur.

HEILDARVEITARI TIL PRIVAT OG VINNU

GRANT er tín føroyski heildarveitari av vindeygum, hurðum og fasaduloysnum,
bæði til sethús og stórar bygningar. Vit eru ein álitandi samstarvspartnari hjá
stórum og smáum byggiharrum kring alt landið. Okkara royndu fakfólk eru klár
at geva góð ráð og samstarva, so tú fært røttu loysnina eftir tínum tørvi.

FØROYSK DYGD Í EINA HÁLVA ØLD

Í meiri enn eina hálva øld hava vit framleitt og ment eitt dygdargott vindeyga,
sum hevur staðið sína roynd í harða føroyska veðurlagnum. Vit leggja dent á,
at vøra og tænasta frá okkum er álítandi.
Við tíðini er vøruúrvalið nógv víðkað, og framleiða vit nú vindeygu úr træ, træ/alu,
plasti og aluminium. Úthurðar, altanhurðar og skjótihurðar gera vit úr plasti og
aluminium. Ein stórur partur av sjálvvirkandi automatikk-hurðunum í Føroyum
eru frá okkum. Vit bæði seta upp og halda tær við líka fyri kundar kring alt landið.
Fleiri av stásiligastu glas og alu-fasadunum í Føroyum hava vit eisini gjørt.
Haraftrat seta vit inniveggir úr glasi upp á virkjum, skrivstovum og í sethúsum.
Í 2019 fingu vit navnið GRANT, sum merkir klárt, neyvt og týðiligt. Tað skal vera
klárt og týðiligt, at okkara vøra og tænasta altíð er álitandi. Tú kanst rokna við
dygdargóðum handverki frá GRANT.

Vit eru errin av at framleiða væl umtóktu HDYGDvindeyguni og -hurðarnar úr plasti, eisini kallað PVC.
Bæði vindeygu og hurðar hava nógvar góðar eginleikar.
Tey eru snøgg, tíðarleys og sera haldfør og fáast í
nógvum sniðum og litum.
Onki skal málast. Einasta røkt er at smyrja liðiligar lutir
av og á, umframt vanliga reingerð. Allar okkara vørur
eru fevndar av 12 ára garanti. Vilt tú hava okkum at seta
lutirnar í, veita vit sama garanti til ísetingina. Teknar tú
eina viðlíkahaldsavtalu hjá okkum, leingja vit garantiið
heilt upp í 15 ár.
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