
Løsninger, der øger værdien  
af din erhvervsejendom
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Øg værdien af din kommercielle 
ejendom ved at skabe en attraktiv 
og moderne glas- eller aluminiums- 
facade med funktionelt design. 
Pemalux tilbyder løsninger, der 
skræddersys efter kundens ønsker 
og efter de unikke betingelser, 
der gælder for hvert enkelt bygge- 
projekt.

Siden 2017 har Pemalux været 
en del af WinGroup. Det betyder, 
at Windoor Danmarks produkt-
sortiment er blevet endnu stærkere 
og mere omfattende, og at vi kan 
tilbyde et komplet udvalg af vinduer, 
skyde- og foldedøre, facader og 
aluminiumsprofiler fra kendte 
leverandører som Sapa Building 
Systems, Schüco og Aluprof. 

Pemalux har sit eget produktions-
anlæg i Polen og har længe været 
en etableret spiller i Skandinavien, 
særligt i Norge. Hele produktserien 
er i meget høj kvalitet, og alle 
produkter opfylder markedets  
krav til brandklasser, sikkerhed  
og isolering. 

PEMALUX FACADER

Facaderne fra Pemalux kan let 
integreres med ejendommens 
form og den eksisterende 
placering af døre og vinduer. 
Der er næsten ubegrænsede 
muligheder for at skabe en helt 
ny ydre karakter til en bestemt 
butik, restaurant eller andet. 
Facadesystemerne er opbygget 
af profiler med forskellige dybder 
designet til at give stabilitet til 
dimensionelle belastninger. Profiler 
kan leveres med flere forskellige 
isolationsværdier. 

PEMALUX GLAS TAGE

Slip lyset ind med et glas tag.
Pemalux’ systemer af glastage er 
tilpasset både 2-lags- og 3-lags 
glas og giver god isolering. Der 
er forskellige profilbredder for de 
vandrette og lodrette profiler, og 
for delingsprofilerne. 

PEMALUX VINDUER

Aluminiumsvinduer har lang levetid 
og er nemme at vedligeholde. 
Pemalux tilbyder vinduessystemer 

med lav U-værdi, helt ned til 
passivhusniveauet. Vinduerne 
kan leveres som faste eller som 
oplukkelige og i mange forskellige 
varianter. Vinduesprofilerne er 
udført i stabilt design og byder  
også på god lydreduktion. 

PEMALUX DØRE

Dørene kan leveres med forskellige 
glastyper i både 2-lags- og 3-lags 
glas, med lav U-værdi og god 
tæthed. Du kan også vælge en dør 
med sikkerhedsglas, der beskytter 
mod hærværk og indbrud.

PEMALUX SKYDE- OG FOLDEDØRE

En foldedør giver den størst 
mulige åbning mellem inde og 
ude. Pemalux tilbyder skyde- og 
foldedøre af højeste kvalitet og, 
med forskellige åbningsvarianter 
- enten fra siden eller i midten. 
Op til 3 skinner gør det muligt 
at åbne op til 2/3 dele af 
elementet. Dørene kan leveres 
med 2- lags- eller 3-lags glas med 
gode U-værdier. Låsning i top- og 
bundprofiler giver god beskyttelse 
mod indbrud.
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