
Fleksible på det 

meste, bortsett fra 

kvaliteten.



Hver eneste dag spesialproduserer vi dører og vinduer som 

virkeliggjør kompliserte planer fra arkitekt og utbygger. Faglige 

utfordringer trigger oss, og ved hjelp av vår moderne og fleksible 

produksjon skaper vi produkter med unike egenskaper. Våre 

produkter produseres i Norge. 

Ta kontakt så finner vi en løsning på din utfordring!

Vi skreddersyr 
krevende løsninger

Våre dører leveres standard med 

vanntett kompaktlaminat på begge sider, 

men kan styrkes ytterligere ved å benytte 

høytrykkslaminat. Dekor, overflateopplevelse 

og vindusvalg er i stor grad opp til deg å 

bestemme. Våre produksjonsløsninger gjør 

det enkelt å lage individuelle løsninger til 

krevende prosjekter. 

Med våre vinduer blir det ikke bare lunere i 

huset. De tidsriktige vinduene stenger 

også støyen ute. Gilje eXtra leveres med et 

nytt innvendig design som er enklere og 

strammere enn standardproduktene.

For å sikre optimal kvalitet på produktene 

våre, samt at vi innfrir de strenge kravene 

til passivhus, har Gilje et eget testsenter 

kalt Hotbox. Her måler vi vinduer og dørers 

u-verdier, samt tester dem i forhold til luft- 

og regntetthet. 

Vi tilpasser våre vinduer, ytterdører og 

entrédører til dine krevende prosjekter. Om 

du har behov for; brann, lyd, sikkerhet eller 

kombinasjoner av disse, så leverer vi det. 



Dørene leveres med følgende spesifikasjoner:
• 4 mm kompaktlaminat på begge sider  
• Laminert karm i furu  
• Hc-terskel i aluminium med slitelist i eik
• Leveres ferdig malt etter NCS eller Ral fargeskala  
• Ytterdørene leveres med utadslående eller 

innadslående slagretning 
• FG-Godkjent låsenhet 

Entrédørene leveres med finér eller HDF og monteres 
under tak.  

Dørene leveres på mål inntil 129x239 og inntil 
239x239 (tofløyet). Dørene kan inndeles med 
glass etter kundens ønske, men minimum 120 
mm lysmål må være igjen av dørbladet ytterst 
mot karmen. 
  
Ytterdør  tett dør U-verdi fra 0,83 
Ytterdør eXtra tett dør U-verdi fra 0,58 
   - med glass på forespørsel 
 
Ytterdører med spesielle egenskaper:

Gilje brannndører: 
• Skiltet og godkjent ved Sintef Byggforsk
• Leveres med eller uten glass
• Maks mål BxH er 1090 x 2190.  

Maks mål på glass er 800  x 1660.
• Gilje ytterdør leveres i brannklasse B30
• Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse E130

Gilje lyddører:
• Skiltet og godkjent ved Sintef Byggforsk
• Leveres med eller uten glass
• Maksimale mål BxH er 1090 x 2190. Maks mål 

på glass er 800  x 1660.
• Gilje ytterdør leveres skiltet i 40dB
• Gilje eXtra ytterdør leveres skiltet i 42 dB

Gilje brann- og lyddører:
Gilje ytterdør kan leveres skiltet B30/38 dB.
Gilje eXtra ytterdør kan leveres skiltet EI30/42dB. 
Maks høyde på glass på Gilje eXtra dør er 1100.

Gilje sikkerhetsdør:
• To-funksjonssylinder med bortesikring
• Tre-punkts lås
• Forsterkede sluttstykker
• Sikkerhetsglass
• Dimensjonerte hengsler
• Dimensjonert konstruksjon
• Standard ENV 1627-1630 godkjent
 
Våre dører kan leveres med: 
• Elektriske sluttstykker og panikk beslag  
• Terskel i aluminium 
• Høytrykkslaminat på begge sider av dørbladet  
• Karm i accoya eller i aluminium  

med brutt kuldebro
• Skjulte hengsler som er justerbare i 3D  
• Beskyttende vannese i aluminium  
• Elektrolåser, dørpumper, dørkikkert, flat 

terskel, klemsikring etc.  

Tegningsmateriale:  
Diverse detaljtegninger av glass, glasskassetter, 
terskel, dørblad og karm. Produkt og 
designtegninger i 2d dwg eller dxf format kan 
bestilles. 

Om våre dører

Alle Gilje ytterdører er produsert i Norge. 



Det gir en helt spesiell følelse å 
sitte lunt og godt bak store vinduer 
når været raser på utsiden. Og det 
gjør godt i kroppen når solstrålene 
bryter varmt gjennom glasset. 

Sammen med Gilje kan du få de 
vinduene du ønsker. Utvendig 
vedlikeholdsfrie om du ønsker det.

Gilje vinduer kan leveres med: 
• Selvrensende glass  
• Sprosser  
• Vedlikeholdsfri   

aluminiumsbekledning  
• Soldempende glass  
• Ekstra lydisolering - opptil 42 

dBA Rw+Ctr  
• U-verdi helt ned til 0,7
• Randi-Line design vridere  

i rustfritt stål
• Ekstra god brannsikring  

De aller fleste egenskapene kan 
kombineres. 

Gilje eXtra serien tilbyr vinduer for 
deg som krever noe mer. I tillegg til 
ekstra gode isolerende egenskaper 
får du også mulighet til å velge 
karmer uten profiler. Det glatte og 
minimalistiske utseendet setter et 
helt eget preg på rommet. 

Gilje Lydvindu
Vårt Toppsving eXtra lydvindu er 
målt til hele 42 dBA/Rw+Ctr*.  
Det innebærer at mye av 
utestøyen vil bli helt borte. Til 
sammenlikning gir et vanlig Gilje 

Low-E 1.2 vindu ca 30 dBA. Enkelt 
forklart betyr dette at et eXtra 
lydvindu halverer støyen i forhold 
til et normalt vindu.

Gilje Brannvindu og dør
Balkongdør eXtra leveres i 
brannklasse EI30. Toppsving 
eXtra leveres i B30 og EI30 med 
2- eller 3-lags glass. Fast leveres 
i brannklasse B30, EI30 og EI60. 
Innadslående leveres i B30 og EI30

Miljømerket svanen
 
Kvalitet har helt siden starten 
i 1948 vært det viktigste på 
Gilje.  Det var den ordinære 
produksjonsprosessen som 
ga Gilje kvalitetsstempelet. 
Produktene Toppsving eXtra, 
Balkongdør eXtra og Fast eXtra 
med aluminiumsbekledning er 
Svanemerket. U-verdien er under 
0,8 på de sertifiserte produktene. 

Gilje sine produkter er på en lang 
og godt planlagt reise fra råvare til 
ferdig produkt. Det er denne veien 
som nå fyller alle standarder og 
kvalitetskrav.
 
Svanemerket er en offentlig 
sertifisering for å gjøre det lettere 
for kunden å bruke miljøvennlige 
produkter, redusere miljøskader og 
for å stimulere til grønn innovasjon 
og vekst i næringslivet.

svanemerket.no

Om våre vinduer

MIL
JØMERKET

Alle Gilje vinduer og dører er produsert i Norge, 
og de er laget av laminert trevirke. 



Gilje StandardGilje eXtra

Se forskjellen:



Gilje-konsernet er bygd på 
solid, norsk snekkertradisjon 
og møter fremtiden med 
dyktige medarbeidere, 
moderne produksjonsmetoder 
og en oppdatert maskinpark. 

Gilje ble etablert i 1948 
og har ca. 270 ansatte. 
Vindusfabrikken ligger på Gilja 
i Dirdal, og ytterdørfabrikken 
på Moi i Rogaland. Gilje 
er en av landets største 
vindusprodusenter og 
Norges ledende produsent av 
ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle 
ledd, hele veien, og er kjent 
for individuell tilpasning og 
punktlig levering.

Om Gilje

Vindusfabrikken: 
4335 Dirdal

Dørfabrikken: 
4460 Moi

tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no


