HUSTYPE J 1 FLEKKEBYEN
TEMA : VINDUER side 1 av 2

V2

Ved bytte av vindu skal nye vinduer være av tre og ha samme
utseende som opprinnelige
vinduer. Vinduene er småruta
og har en streng og lik plassering på alle husene. Denne
hustypen har hatt store vinduer. Det gir lyse og trivelige
rom.

V2

Slik ble inngangsfasaden bygget. Kjøkkenviduene på hver side er
seinere fjernet.

V3

V2

V2

V4

V4

Kjøkkenet hadde opprinnelig
to vinduer. Ved seinere ombygging er vinduet ved siden
av hovedinngangen fjernet.
Kjøkkenet er ikke stort og det
er vanskelig å møblere med 2
vinduer. Det er ikke krav om å
gjeninnsette dette vinduet.

Begge gavlfasader var like

V5

V5

V1

V1

V4

V4

Opprinnelig takhøyde i 1. etasje er 2,75 meter. De gamle
vinduene strakk seg fra 80 til
240 cm over gulvet. Bytte av
vindu kan medføre at noen
må fjerne senket himling i 1.
etasje.

Hovedfasaden mot Sam Eydes gate med store stuevinduer
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V3

Alle husene har i dag såkalte
husmorvinduer med en isolerglassrute. Disse er plassert
i de samme åpningene som
de gamle vinduene. De opprinnelige vinduene var større
enn husmorvinduene og ved
utskifting vil det være mulig
å finne de gamle vindusåpningene. Det er viktig at vindusplasseringen blir slik den var.

HUSTYPE J 1 FLEKKEBYEN
TEMA : VINDUER side 2 av 2

16 M

Alle nye vinduer unntatt
tak- og kjellervinduer har to
rammer og midtpost. Alle
rammene er sidehengsla og
utadslående. Hver ramme er
delt i 8 eller 6 ruter.

12 M

12M
15 M

KJELLERVINDU

5M
6M

Det anbefales å bruke kobla
vinduer. Med kobla menes at
hver ramme som beskrevet er
delt i en yttre del som har gjennomgående sprosser og enkelt
glass og en indre del som har
et helt isolerglass.

16 M
TAKVINDU

80 cm

55cm
12 M

1 M = 10 cm

Vannbrett

Alternativt kan det godtaes et
isolerglass i hver ramme som
deles i ruter med sprosser som
limes på glasset.
Alle vinduer skal framstå likt
med originale vinduer. Alle
vinduer skal være hvitmalte.
Se eget ark med fargekoder.
For utvendig omramning: se
eget ark.

Toppgerikt
sidegerikt felles inn i
skrå del av ytterkledning
beslag
Vannbrett
bunngerikt

Vertkalsnitt for innsetting av vindu
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ytterkledning

