VILLAVEIEN OG FJELLVEIEN
TEMA : VINDUER side 1 av 2

KLASSISK

JUGEND 1

NASJONALROMANTISK

Vinduene har utadslående sidehengsla rammer. Karmen er
oftest delt med midtpost. Huset
kan ha store sammensatte vinduer med to rammer i høyden
og tre i bredden. Da kan midtre
ramme være uten ruter, som
vist. Ellers er rammene altid
delt i ruter som er litt høyere
enn de er brede.

Typiske vinduer er er delt med
øvre ramme som er delt i ruter
og nedre ramme som har helt
glass. Vinduer med 4 rammer
i et kors kalles krysspostvindu.
Alle rammer er utadslående
og sidehengsla. Som for hus
i klassisk stil har huset flere
typer mindre vinduer. Alle er
delt i ruter.

Huset har for det meste enkle
to-rams vinduer med midtspross. Rammene er utadsående og delt i ruter som
vist.
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Ved bytte av vindu skal nye vinduer være av tre og ha mest mulig likt utseende og samme plassering
som opprinnelige vinduer. Hvert hus har sitt sett med vinduer som er ulikt de andre husene. Det er noen
stiltypiske trekk som skal følges, forøvrig anbefales det å følge gamle hustegninger.
Mange av de gamle vinduene er i så god stand at de kan restaureres. Vinduer fra denne tiden har
oftest høy kvalitet. Det kan være rimelig, og det vil altid være bedre for bevaring av husene, å
reparere og beholde originale vinduer.
Det anbefales å bruke kobla vinduer, se illustrasjon på neste side. Kobla vinduer har en yttre ramme med
enkelt glass som er delt i ruter med gjennomgående sprosser. Indre ramme har et helt isolerglass. Dette
gir et godt isolert vindu som er lett å få likt opprinnelige vinduer.
Alle vinduer skal være hvitmalte og framstå likt med originale vinduer. Alternativt til kobla vinduer kan
det godtas rammer med isolerglass der sprossene er limt på glasset.
Det finnes fortsatt vindusprodusenter som lager vinduer på bestilling etter spes. mål. Det er viktig å lage
kopier av originale vinduer, det kan også være lønnsomt da de vil passe i eksistende hull i veggen.
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Vinduene er oftest 2-rams,
utadslående og sidehengsla.
Rammene er delt i ruter som i
vinduer i klassisk stil. Vinduer
i 2. et. kan være en forminsket
utgave av vinduer i 1. et.

Vinduene er som regel 2-rams,
sidehengsla og utadslående,
men rammene er bare delt med
horisontale sprosser. Det gir
store ruter som er breiere enn
de er høye. Noen vinduer har
skodder som vist.

Vannbrett
Toppgerikt
karm
ramme
sidegerik
sprosse
beslag
Vannbrett
bunngerikt
ytterkledning
Vertkalsnitt for innsetting av nytt kobla vindu

F
Typisk vindu for disse husene
har to sidehengsla rammer og
midtpost. Rammene er ikke
delt i ruter.
Huset kan ha store faste glass i
oppholdsrom.

Ved innsetting av nye vinduer skal vinduet plasseres i veggen på samme måte som originalt.
Derfor er det lurt å registrere, fotografere alle detaljer rundt vindusinnsetting før vinduet fjernes.
De fleste vinduene er festet ytterst i veggen slik
at ytterkant ramme ligger jamt med ytterkant
kledning. Omramning festes over ramme og ytterkledning.
For hus i nasjonalromantisk stil er ytterkledning omramning, der monteres vindusramme i
bakkant av ytterkledning.
Nye vinduer er laget med spor for beslag i underkarm. Her anbefales det å legge inn et minimalt
beslag som vist.
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