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KOMPLETT UTESTUE – MED VEGGER OG TAK



Med Plastmo sin nye Utestue får du nå en  

komplett vinterhage med både vegger og tak. 

Classic vinduselementer kommer i to ulike 

høyder både med fastkarm vinduer og 

topphengslede vinduer, og monteres sammen 

med TwinLite termotak. Man kan velge mellom 

en-fløyet eller to-fløyet dør som slås utover.

CLASSIC 
PLASTMO

ANVENDELSE
Plastmo Classic vinduselementer kan benyttes til å bygge en helt ny vinter-
 hage eller til å bygge inn et allerede eksisterende termotak. Plastmo 
Classic vinduselementer har høy isoleringsevne og er vedlikeholdsfrie.

EGENSKAPER
Plastmo Classic vinduselementer er fremstilt av hard PVC som er en av 
de sterkeste plasttypene på markedet (uPVC). Den er resirkulerbar og 
derfor skånsom ovenfor miljøet. Alle elementene har en isolerende  
kjerne av kompositt. Det er standard lav energi ruter i vinduselementene. 
Glasset består av 2 lag og bygger totalt 24 mm (4-16-4). 

MONTERING
Classic vinduselementer settes sammen av de ulike vindu- og dør-
elementer som er i sortimentet. Ingen av ele mentene er selvbærende, så 
det skal derfor settes opp bærekonstruksjon. 
Plastmo Utestue kan kun monteres på bakkenivå, da det ikke er 
sikkerhetsglass i vinduene. Plastmo tar ikke ansvar for dimensjonering 
og øvrig bæring. Plastmo leverer kun vinduselementer med tilbehør. 
Herunder dekkplate til trekonstruksjonen. Siden det er behov for lufting 
bak kledning, bør reisverket være 48 mm x 67 mm i klasse C30, med 
limtredrager i toppen. Hjørnestolper må maksimalt være 80 mm x 80 
mm, så det er plass til lufting. Det må dimensjoneres etter den maksimale 
størrelse. Plastmo Utestue omfattes ikke av Tek-10 byggeforskrifter, og 
kan ikke regnes som tilbygg eller påbygg av bolighus.
Byggeregler: Man kan i utgangspunktet bygge inntil 50 m2 uten å  
måtte søke tillatelse fra kommunen. Bygget skal dog registreres, noe 
som tar inntil 3 uker. Enkelte kommuner krever en godkjennelse, som 
kan ta opptil 3 måneder. Ta derfor kontakt med kommunen din for å 
være sikker på reglene.  

Les mer om montering i monteringsveiledningen.     
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CLASSIC 
MATERIAL OVERSIKT

GODE RÅD

VENTILASJON
For å få best innemiljø i din utestue, bør det velges vinduer 
som kan åpnes både i front og på minst en sidevegg.

 
RENGØRING
Alle elementene er vedlikeholdsfrie, men glass og profiler 
bør rengjøres med mildt såpevann ved behov.

OPPBEVARING
Alle elementene skal oppbevares på pall og tildekket hvis 
de står utendørs.

CLASSIC UTESTUE 
MATERIAL OVERSIKT

 Vindu (fastkarm)

 Vindu (topphengt)

 Terrassedør

 Innfestningbeslag

 Dekkplate

 Hjørnebeslag

 Lim (mellom vindu/dekkbeslag)
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TEKNISKE FAKTA

Produsent Hvidbjerg Vinduet A/S

Lysgjennomgang ca. 80% 

U-verdi Fra 1,21

Glass tykkelse 2 lags glass, totalt 24 mm (4-16-4)

Bredde på dører En-fløyet: 900 mm     To-fløyet: 1800 mm

Høyde på vinduer og dører 2000 mm, 2100 mm

Vekt vinduer Fra ca. 30-60 kg

Vekt terrassedører Fra ca. 55-95 kg

Farge Hvit standard (RAL 9016)

Regntetthet Klasse 9A

Lufttetthet Klasse 4

Kvalitetssertifisert Sertifisert i henhold til DVC (Dansk vinduscertificering)

Låsemekanisme Enkel låsemekanisme, kan ikke byttes

Garanti 10 år

CLASSIC UTESTUE 
MATERIAL OVERSIKT
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Med TwinLite termotak får du et isolerende tak  

som er spesielt velegnet for utestuer og vinterhager. 

TwinLite 16 mm eller 32 mm er den beste kombi-

nasjonen med Classic vinduselementer.

TWINLITE
PLASTMO

VELG MELLOM FLERE FARGER
Se plateprøver i din lokale trelast- eller byggevareforretning

PLASTMO tilbyr enkle og effektive løsninger designet for det nordiske klima. 
Se alle våre produkter på www.plastmo.no

Klar Opal Sotet

FAKTA

TEKNISKE DATA 16 MM
KLAR

16 MM
OPAL

16 MM
SOTET

32 MM 
OPAL

32 MM 
SOTET

Lysgjennomgang ca. 60% ca. 45% ca. 25% ca. 20% ca. 20% 

Konstruksjon X-struktur X-struktur X-struktur X-struktur X-struktur

U-verdi (W/m2K) 2,1 2,1 2,1 1,5 1,5

Sperre c/c-avstand (mm) 990/1200 990/1200 990 1200 1200

Totalhøyde, dekklist+plate+skjøte-
profil i gummi – eks. skruehode 

Max. 30 mm – ikke tilspent 
Min. 26 mm

Max. 46 mm – ikke tilspent 

Min. 42 mm

Totalhøyde, dekklist +plate+skjøte-
profil i aluminium – eks. skruehode   

Max. 34 mm – ikke tilspent 
Min. 30 mm

Max. 50 mm – ikke tilspent 

Min. 46 mm

Takhelling, minimum 30 mm/m (ca. 2°)

Platelengder (m) 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0*

Temperaturstabilitet (°C) – 30 til +115

Brann TwinLite 16 mm og 32 mm plater har etter EN 13501-1 oppnådd følgende 
resultat B, s2-d0

ANVENDELSE
  Utestuen kan benyttes  
store deler av året

  Kan brukes til både isolerte  
og uisolerte utestuer

 Avanserte drivhus

  Lysgjennomgang til fasader  
og inngangspartier 

EGENSKAPER
Leveres i fargene klar, opal (hvit) og sotet. 
Vær oppmerksom på at den sotete platen gir 
mindre lys spredning, noe som kan gjøre til-
støtende rom i huset mørkere.

MONTERING
Man kan montere platene på en «ren» sperre-
konstruksjon, hvor lektene er felt ned mellom  
sperrene, eller på en sperre/lektekonstruk-
sjon, hvor lektene  ligger over sperrene. Vi an-
befaler at man bruker en «ren» sperrekon-
struksjon, da får man flere fes tepunkter og 
taket blir mer vindstabilt.
Skjøteprofiler i gummi kan kun benyttes på 
«ren» sperrekonstruksjon.

TAK
BEREGNER

Få en samlet  
materialliste til  
taket ditt her:

TAKRENNE
BEREGNER

Få en samlet 
materialliste på  

takrennene dine her:

UTESTUE 
BEREGNER

 Få en samlet  
materialliste til  

utestuen din her:
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