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INVITER NATUREN IND I DIT HJEM
En karnap, kvist el. et ovenlysvindue fra Dormus giver dit hus et 
elegant nyt udseende, skaber lys og plads og øger samtidig værdien 
af   din bolig.

Vores løsninger er udviklet med henblik på hurtig montage og 
korrekt tilslutning til husets klimaskærm uden brug af løsdele samt 
minimal brug af krantid på byggepladsen.

Samtidig giver vores løsninger rig mulighed for at åbne op til en 
helt ny verden, hvor du nu kan invitere naturen ind i dit hjem.

 - få mere inspiration på www.dormus.dk.

 KVISTE - KARNAPPER - OVENLYS
-individuel tilpasning



Vi har udviklet en serie nye ovenlys-løsninger, som 
et kompletterende produkt til vores kvistproduk-
tion.

De nye ovenlysløsninger dækker fra helt flade tage og til mansard 
tag. Her er det primære formål at få lys ind via faste glasløsninger, 
men kan også anvendes til ventilation, udluftning samt røgventila-
tion i tilfælde af brand.

For at opnå en ren og altid tæt løsning omkring glasset, har vi valgt 
at anvende løsninger i Structural Glassing, hvilket gør at der ikke er 
alulister eller anden glasbefæstigelse som fastholder snavs og skidt, 
samt gummilister som nedbrydes af UV samt øvrigt vejrlig.

Overfladen er dermed bare glas, hvor vi anvender en 3-lagsrude 
hvoraf det yderste lag er et tykkere hærdet glas.

OVENLYS

Med vores store erfaring fra kvist produktion, har 
vi overført principperne om ventileret konstruk-
tion, ensartet høj kvalitet samt hurtig montage på 
pladsen til karnapper.

Vi producerer karnapper på projekt specifikke mål og udformning 
med løsninger der optimeres i forhold til byggeriets arkitektoniske 
udtryk og processer.

Ved anvendelse af præfabrikerede elementer optimeres byggeplads-
udgifterne og giver ensartet høj kvalitet, som ikke kan opnås ved 
plads byggede løsninger.

Dormus har egen tegnestue, produktion og montage afdeling for 
optimal koordinering af processerne i tæt samarbejde med rådgivere 
og bygherre. 

KARNAPPER

Hos Dormus tilbyder vi både levering og montering 
af vores kviste, og vores montører er yderst erfarne 
håndværkere, der har mange års erfaring indenfor 
kvistmontage. 

Vi har udviklet en konfigurator der tegner og beregner kvisten og 
laver produktionstegninger for optimal og ensartet kvalitet.

Det er optimalt hvis vi allerede tidligt er med i projekteringen af 
dit projekt, så der kan optimeres i forhold til spærplacering/
udvekslinger for optimering af byggeriet.

Giv os et kald eller send en mail med skitser, så får du et 
uforpligtende tilbud fra os. 

KVISTE


