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Rat ione l  v induer & døre
1.  udgave 
Mar ts 2018

Vi  har e lsket  v induer og døre i  mere end 
60 år.  For det  b lotte ø je  er  a l le  v induer 
og døre måske ens.  Sådan er det  i kke for 
os.  V i  ser forske l len.

V induesv iden 
t i l  fagfo lk
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01.
Rat ione l  produkter
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Rat ione l  AURA
BASIC

Rat ione l  AURA
PREMIUM

Konstrukt ion
Træ

Moderne byggest i l

K lass isk byggest i l

Rationel AURA og Rationel FORMA, består af en sol id 
trækonstrukt ion fra yderst t i l  inderst. Vores trævin-
duer og -døre har en høj  isoler ingsevne, lang levet id, 
er bæredygt ige, lette at rengøre og vedl igeholde og 
har et natur l igt,  smukt udtryk.

Både den moderne serie AURA og den k lassiske serie 
FORMA kan leveres i  en BASIC version, som er et 
B-mærket produkt med 2- lags glas og en PREMIUM 
version, som er et A-mærket produkt med 3- lags glas.  

Se tekn iske spec i f i kat ioner for  BASIC og PREMIUM på 
de næste s ider.

Rat ione l  FORMA
BASIC

Rat ione l  FORMA
PREMIUM



4

Rationel AURAPLUS og Rationel FORMAPLUS er frem-
sti l let i en sol id trækonstruktion med en aluminiums- 
profi l  på den udvendige side. Aluminiumsprofi len gør 
vinduet/døren særdeles modstandsdygtig over for vind, 
vejr og solens nedbrydning, og gør samtidig, at vinduet 
/døren ikke skal males. Med træ/alu vinduer og døre får 
du al le fordelene fra træet og minimal vedl igeholdelse.

Både den moderne ser ie  AURAPLUS og den k lass iske 
ser ie  FORMAPLUS kan leveres i  en BASIC vers ion, 
som er et  B-mærket produkt  med 2- lags g las og en 
PREMIUM vers ion,  som er et  A-mærket produkt  med 
3- lags g las.  

Se tekn iske spec i f i kat ioner for  BASIC og PREMIUM på 
de næste s ider.

Rat ione l  FORMAPLUS
BASIC

Rat ione l  FORMAPLUS
PREMIUM

Rat ione l  AURAPLUS
BASIC

Rat ione l  AURAPLUS
PREMIUM

Konstrukt ion
Træ/a lu

Moderne byggest i l

K lass isk byggest i l
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Hv i l ket  produkt  ska l  du vælge?

Rat ione l  AURA & AURAPLUS 
     Huse typ isk e f ter  1950
     2- lags g las
     Oftest  B-mærket
     BASIC

Rat ione l  AURA & AURAPLUS 
Ratt ione l  FORMA & FORMAPLUS
     Nybyggede huse
     3- lags g las
     A-mærket
     PREMIUM

Rat ione l  AURA & AURAPLUS 
Ratt ione l  FORMA & FORMAPLUS
     Tota lrenover ing
     3- lags g las
     A-mærket 
     PREMIUM

Rat ione l  FORMA & FORMAPLUS 
     Huse typ isk før  1950
     2- lags g las
     Oftest  B-mærket
     BASIC

Renovering

Renovering

Nybyg

Total-
renovering
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Cert i f icer inger
Rationel t i lstræber høj  kval i tet og fe j l fr i  produkter. 
Vi  tester vores v induer og døre efter of f ic ie l le,  euro-
pæiske standarder -  og så l idt t i l .  Det gør v i  for at 
presse vores produkter t i l  det yderste, så v i  er s ikre 
på, de holder.
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02.
Tekn iske deta l jer
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Noter

Bundnot
26 mm fra

yderkant

14/6 x 10 mm Not 8 x  8 mm
Not 10,5 x 8 mm
Not 13 x 8 mm

Not 8 x  8 mm
Not 10,5 x 8 mm
Not 13 x 8 mm

Not 8 x  8 mm
Not 10,5 x 8 mm
Not 13 x 8 mm

8 x 8 mm

(exc l .  træ/a lu produkter)

Bund
8 mm fra

yderkant

Top
8 mm fra
inderkant

Not
8 mm fra
inderkant

Midt
midt  på

prof i l
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Karmdybder

115 mm

123 mm

1

140 mm

148 mm

2
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Udadgående døre
Rat ione l  AURA & AURAPLUS
Rat ione l  FORMA & FORMAPLUS

1 115/123 mm karm
18 mm komposit

2 140/148 mm karm
22,5 mm komposit /a lu/pvc

123 mm

148 mm

123 mm

3 115/123/140/148 mm karm
45 mm eg

Dørbundstykker

     Terrassedøre

     Rammedøre

     P ladedøre

     V induesdøre
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Dørbundstykker

1

2

3

Indadgående døre
Rat ione l  AURA & AURAPLUS
Rat ione l  FORMA & FORMAPLUS

     Terrassedøre

     Rammedøre

     P ladedøre

115/123 mm karm
22,5 mm komposit /a lu

140/148 mm karm
22,5 mm komposit /a lu

115/123 mm karm
45 mm eg/komposit /a lu

123 mm

148 mm

123 mm
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Overstående ta l  er  beregnet ud fra et  op lukke l ig  re ferencev indue 
1230 x 1480mm

U-værdi  = E lementets U-værdi .  ( iso ler ingsevne) .
G g las = Glassets G-værdi  (Grat is  varme.)
F f  = E lementets g lasandel .  Procentsats a f  syn l ig  g las (0,70 = 70%).
LT g las= Glassets lystransmittans (0,80=80%).

G lasværdier

Glasnavn U-værdi G glas Ff LT glas

Almindeligt glas 
4-24-4 mm

1,34 0,73 0,74 0,82

Lamineret glas 
4-22-6,4

1,32 0,72 0,74 0,81

Hærdet/lamineret glas 
4-22-6,4 mm

1,32 0,72 0,74 0,81

Solafskærmningspakke 1 
6-22-4 mm (SKN 176)

1,25 0,37 0,74 0,70

Solafskærmningspakke 2 
6-22-4 mm (SKN 165)

1,25 0,34 0,74 0,61

Glas 2- lags
Rat ione l  AURAPLUS Basic

Premium
Glasnavn U-værdi G glas Ff LT glas

Almindeligt glas 
4-20-4-20-4 mm

0,79 0,53 0,74 0,74

Lamineret glas 
4-20-4-18-6,4 mm

0,79 0,54 0,74 0,74

Hærdet/lamineret glas 
4-20-4-18-6,4 mm

0,79 0,53 0,74 0,74

Solafskærmningspakke 1
4-20-4-20-4 mm (SKN176)

0,79 0,35 0,74 0,63

Solafskærmningspakke 2
6-18-4-20-4 mm (SKN165)

0,79 0,31 0,74 0,55

Glas 3- lags
Rat ione l  AURAPLUS
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Justering af v induer og døre

Sidehængt v indue

A B

Det er let at justere al le Rationel v induer og døre 
både vert ikalt  og horisontalt.

Topstyret v indue

BA

Topstyret v indue med v induespudsepakke 
(topvende)

A B

Karm

5 mm umbraconøgle

5 mm umbraconøgle

4 mm umbraconøgle

2 mm umbraconøgle

22 mm gaf fe lnøg le

Karm

Ramme

Ramme Ramme

Ramme
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Har du spørgsmål t i l  justering af vinduestyper, som ikke er 
nævnt, så kontakt vores supportafdel ing på 72211500 el ler 
salgssupport@rationel.dk. Du kan også f inde vores 
brugervej ledning på rationel.dk

Sidehængt v indue med v induespudsepakke
(sidestyret)

A B

Facadedør/terrassedøre

BA

C

Ramme Ramme

Karm

Karm

Karm

2,5 mm umbraconøgle

6 mm umbraconøgle 20 mm torx 
3 mm umbraconøgle

4 mm umbraconøgle
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Adsk i l le lse a f  karm og ramme

Ratione l  AURAPLUS og AURA
Rat ione l  FORMAPLUS og FORMA

Vi har gjort det nemt for dig at adski l le karm og 
ramme. På rat ionel.dk f inder du små v ideoer, der v iser 
hvor hurt igt du kan afmontere – helt uden at skrue.

Åbn v induet helt op

Vær opmærksom på størrelse 
og vægt af rammen!

For korrekt håndtering se 
da Arbejdsmil jøstyrelsens 
vej ledning. 

Fr igør balancearm

Balancearmen k l ikkes af ved 
hjælp af en skruetrækker.
 Både venstre og højre side. 

Efter fr igørelse drejes 
balancearmen nedad. 

Fr igør stopbrikken fra 
rammen. 

Stopbrikken fr igøres ved hjælp 
af en skruetrækker. Både 
venstre og højre side. 

Ramme og karm er nu 
separate.  

Bemærk: e lementet er 
i l lustreret uden karm prof i l .

Topstyret v indue

C

A

B
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Åbn vinduet helt op.

Fr igør bremsearmen.

Brug en skruetrækker t i l  at 
k l ikke bremsearmen af. 

Løft rammen. 

Vær opmærksom på størrelse 
og vægt af rammen!

For korrekt håndtering se 
da Arbejdsmil jøstyrrelsens 
vej ledning. 

S idehængt v indue/dør

C

A

B

Adsk i l le lse a f  karm og ramme

Ratione l  AURAPLUS og AURA
Rat ione l  FORMAPLUS og FORMA

Vi har gjort det nemt for dig at adski l le karm og 
ramme. På rat ionel.dk f inder du små v ideoer, der v iser 
hvor hurt igt du kan afmontere – helt uden at skrue.



17

Afmontering af bærearme:

En skruetrækker sættes i  det 
l i l le hul  ved Unlock pi len og 
trækkes i  p i lens retning.

Armen kan trækkes af væk fra 
rammen. 

Afmontering af g l idere:

Med en spidstang k lemmes de 
2 pinol  skruer mod hinanden.

Rammen kan trækkes væk fra 
karmen.

Tip: Hvis rammen holdes l ige 
så tæt t i l  rammen, som når 
gl iderne er i  indgreb, v i l  bære-
armene kunne holde rammens 
vægt selvom gl iderne er koblet 
af.  Derved skal  man først 
bære rammen, når bærear-
mene afmonteres.

Topstyret v indue med v induespudsepakken
(Topvende)

C

D

A

B

Adsk i l le lse a f  karm og ramme

Ratione l  AURAPLUS og AURA
Rat ione l  FORMAPLUS og FORMA

Vi har gjort det nemt for dig at adski l le karm og 
ramme. På rat ionel.dk f inder du små v ideoer, der v iser 
hvor hurt igt du kan afmontere – helt uden at skrue.
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Afmonter ing af  greb 
Placer dorn i  hul let og tryk den i  bund. Tag et fast 
greb i  håndtaget og ryk den mod dig selv. 

A

C

D

B
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Udsk i f tn ing af  udvendig
a lumin ium

Det tager kun kort t id at afmontere alu-kappen 
( i  t i l fælde af r idser, forkert farve m.m.).

Start på midten. Placér glasløfteren mel lem glas og 
tætningsbånd og v ip forsigt igt a lu ’en fra glasset. 
Gå herefter mod greb. Husk at holde ved alu-kappen 
undervejs. 

A

C D

B
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Indadgående døre A B

Rat ione l  AURA /  Rat ione l  AURAPLUS 
38,5 mm 41,5 mm

Rat ione l  FORMA /  Rat ione l  FORMAPLUS 

Udadgående døre

Rat ione l  AURA /  Rat ione l  AURAPLUS
41,5 mm 38,5 mm

Rat ione l  FORMA /  Rat ione l  FORMAPLUS 

Målskema for cy l indermål 

A mål  = Udvendige mål
B mål  = Indvendige mål
C mål  = 30 mm (C/C mål  skruer) 

I l lustrat ion v iser eksempel  på udadgående  dør

B
A

2
0

C
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Hængsl ing

Indadgående

Højre
Højre 

hæveskydedør
gående

Venstre 
hæveskydedør

gående

Højre

Venstre

Venstre

Udadgående

Når du ska l  a fgøre,  hvordan en dør er  hængslet  ska l 
du a l t id  se på døren fra den s ide,  hvor hængslerne 
er syn l ige. 

Er  hængslerne syn l ige på udvendig s ide,  er  døren 
udadgående.  Er hængslerne der imod syn l ige på 
dørens indvendige s ide,  er  døren indadgående.

På tegn ingen ses om døren er hø jre-  e l ler  venstre-
hængt,  samt om en hæveskydedør er  hø jre e l ler 
venstre gående.

Du kan se en gu ide om hængsl ing på rat ione l .dk
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Reservede le

Mangler du reservedele v i l  du i  langt de f leste t i l fælde 
kunne f inde varenummeret på beslaget og best i l le det 
direkte på vores Webshop el ler kontakt vores support-
afdel ing på 72211500 el ler salgssupport@rationel.dk. 
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03.
Ti l va lgspakker

Husk at spørge ind til kundens

         b ehov for tilvalgspakker



24

Frisk luft giver dig et bedre indekl ima i dit hjem. Med 
udluftningspakken kan du også lufte ud, når du ikke er 
hjemme. En smart indbygget løsning med venti ler, der 
åbnes med et let kl ik. Der monteres typisk én ti l  to 

udluftningsventi ler i hvert vindue.

Ud lu f tn ingspakken

• Udluf tn ingsvent i l
•  Bedre indek l ima
• Luft  ud se lvom du ikke er  h jemme
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Brandredn ingspakken

Hvis uheldet er ude, og der opstår brand, er det 
afgørende, at de personer, der opholder sig i bol igen, 
hurtigt kan redde sig ud. Med redningspakken kan den 
midterste post vælges som ”løs”. Det betyder, at du ek-
sempelvis kan kombinere det klassiske dannebrogsvin-
due med moderne krav ti l  f lugtveje og brandredning. 

Spørg om din størrelse på vinduet overholder min. krav.

• Løs midterpost
• F lugtve j  t i l  s idehængte v induer
• Større ind-  og udgang ved brand og f l y tn ing
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Fred og ro er både godt for dit velvære, dit helbred og 
værdien af boligen.
 
Bor du centralt med meget trafik, eller mange menne-
sker, der passerer tæt på din bolig, eller bor du op af 
en vej med meget tung trafik, kan du med fordel vælge 
en af vores lyddæmpningspakker. Støjen reduceres be-
tragteligt og vil give dig en klar oplevelse af fred og ro.

Lyddæmpningspakke 1: 
Til dig, der bor centralt. Få en lydreduktion på op til 37dB 
på BASIC serien og op til 39dB på PREMIUM serien.

Lyddæmpningspakke 2: 
Til dig, der bor tæt op af stærkt trafikerede veje. Få en 
lydreduktion på op til  39dB på BASIC serien og op til 
42dB på PREMIUM serien.

• Lyddæmpende egenskaber
• Reducerer stø j  betragte l igt
• Anvendes i  områder med meget stø j

Lyddæmpningspakken
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Afskærmningspakken

Vi l  du have lys indfa ld og pr ivat l i v  på samme t id  for 
eksempel  på badeværelset ,  ska l  du vælge vores 
DECOR-g las.  DECOR-g lasset har et  særl igt  mønster, 
der gør det  mindre gennemsigt igt  og h indrer det  f r ie 
ind-og udsyn.  Mønsteret  s idder inde i  se lve ruden, 
så rengør ingen b l i ver  l ige så let  som med a lminde l igt 

k lart  g las.

• Hindrer fr i t  ind-  og udsyn
• 6 forske l l ige g lastyper
• Få kombinat ionen af  l ys indfa ld og pr ivat l i v
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Få den største glæde af sol lyset. Der er en f in balance 
mellem, hvornår der er for l idt sol lys, og hvornår 
man føler sig generet af det. Solafskærmning holder 
både generende lys ude og forhindrer, at det bl iver for 
varmt. Det er især en fordel, hvis du har store syd- og 
vestvendte glasfacader.

Solafskærmningspakke 1: 
Nedbring solens varme med 34% – 49% ift. vores 
standardglas uden dagslyset ændrer sig indenfor.

Solafskærmningspakke 2: 
Nedbring solens varme med 42% – 52% ift. vores 
standardglas. Det giver en mindre farveforvrængning i 
dagslyset indenfor.

• Reducerer både varme og so l l ys
• Forbedret  indek l ima og komfort
• Lysdæmpende egenskaber

So la fskærmningspakken
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Vinduespudsepakken

Hvis man ikke kan nå v induerne fra jorden,  kan det 
være svært og far l igt  at  pudse dem på yders iden. 
Med v induespudsepakken får  du en funkt ion,  som gør, 
at  du kan pudse v induet indefra,  ford i  det  kan vendes. 
Fås t i l  både s idehængte og topstyrede v induer.

• Puds yders iden indefra
• Undgå far l ige s i tuat ioner ved rengør ing
• Hv is v induerne s idder hø j t
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Få s ikre og trygge rammer,  så d ine børn kan udfor-
ske,  uden at  du ska l  bekymre d ig.  Du kan s ikre d ine 
v induer mod små nysgerr ige hænder på f lere måder. 

Rat ione ls børnes ikr ingspakke består a f  ark i tekt -
tegnede greb,  som fås med en indbygget børne-
s ikr ing.  Børnes ikr ingen ses næsten ikke,  men gør,  at 
det  er  nødvendigt  at  bruge begge hænder for  at  åbne 
v induet. 

• Greb med indbygget børnes ikr ing
• S ikre og trygge rammer
• Diskret  og e legant løsn ing

Børnes ikr ingspakken
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Grebspakken

Har du va lgt  FORMA/FORMAPLUS v induer,  men 
ønsker en bedre s ikr ing a f  d ine v induer e l ler  mere 
moderne bet jen ing,  er  de ark i tekt - tegnede greb med 
vent i lat ionsst i l l ing ink l .  s ikr ingspakke en f lot  erstat-
n ing for  de k lass iske anver fere og stormjern. 

• Vent i l lat ionsst i l l ing også ved k lass iske v induer
• Moderne greb og funkt ion
• Vent i lat ion og s ikkerhed
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Tryghed er v igt igt  for,  at  man kan fø le  s ig h jemme.
Rat ione ls v induer og døre er genere l t  svære at  bryde 
igennem, og de er cert i f iceret  e f ter  den enge lske 
standard “Secured by Design” .

Tyven v i l  typ isk  prøve at  være så lyd løs som mul igt 
og forsøge at  bryde v induer e l ler  døre op,  så bor du 
i  et  byområde,  v i l  s ikr ingspakken være relevant. Al le 
beslag er ekstra forstærkede og hærdede.  Desuden er 
de monteret  med skråtst i l lede skruer,  samt s ikker-
heds l imede ruder.  A l le  Rat ione l  PREMIUM produkter 
med ark itektegnede greb er ink l .  denne sikr ingspakke.

• Hv is der er  behov for  ekstra s ikkerhed
• Ekstra forstærkede og hærdede bes lag
• Anvendes i  byområder

S ikr ingspakken

!

!

!

!

!
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Den udv idede 
s ikr ingspakke

Bor du på landet e l ler  et  l idt  a fs ides sted,  hvor tyve 
har gode f lugtve je  og ikke er  bange for  at  stø je ,  v i l 
den udv idede s ikr ingspakke være en god ide.  

Denne pakke udv ider s ikr ingspakken med 
lamineret  rude,  som stort  set  i kke kan knuses,  og 
forsynes med SECURITY labe l .

• Hv is der er  behov for  ekstra meget s ikkerhed 
• Lamineret  rude med SECURITY labe l
• Anvendes i  a fs ides l iggende områder
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04.
Bygn ings-

reg lementet
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Adgangsforho ld
BR18, a fsn i t  2 

Niveaufr i  adgang
- a l le  andre steder

Niveauforske l
-  kun ved fr i t l iggende 
  enfami l iehuse

Obs! Dørtr in  maks.  25 mm.

Min.  150 mm

Maks.  25 mm

Natur l igt  terræn

Loka l t  hævet 
repos foran a l le 
yderdøre

For længet,  skråtst i l let
g i t terr ist  over rende, 
maks.  hældn ing 1:8, 
maks.  300 mm

Understøtn ing på
sokke l  t i l  juster ing
t i l  dørtr inshø jde

Reduceret  spa l te
mel lem forsænket
bundstykke og r ist

Rende med af løb
ud over terræn
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Adgangsforho ld
BR18, a fsn i t  2

Hængslet  dør 

Skydedør

Fr i  passagebredde
min.  77 cm

Fr i  passagebredde
min.  77 cm
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Brand
BR18, a fsn i t  5 

Afstand t i l  gu lv :  Maks.  1,2 m

Højde:
Bredde:
Højde + bredde: 

min.  0,6 m
min.  0,5 m
min.  1,5 m 

Højde

Bredde

Bredde

Højde

Opholdsrum uden redningsåbning i ydermuren:
Mindst to døre til rum med redningsåbninger til det friObs!
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Bygn ingens indretn ing
BR18, a fsn i t  9 

1800 mm 800 mm

Gulv/terræn

1800 mm

Gulv/terræn

= krav t i l  persons ikkerhedsglas

1800 mm

800 mm

300 mm300 mm

Gulv/terræn

Når der er  krav t i l  persons ikkerhed er fø lgende 
gældende.

Obs!
Person-sikkerhedsglas

Personsikkerhed ved kol l ision
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Bygn ingens indretn ing
BR18, a fsn i t  9 

Undgå skæreskader
            og udfald...

Udvendigt  værn 
e l ler  lamineret  g las 
på indvendig s ide

Krav ved niveauforskel over 0,5 m på ydersiden af 
vinduet el ler døren.

Personsikkerhed - Niveauforskel le
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Rat ione l  i  2020

     Rationel er klar til BR2020 med Rationel AURA, AURAPLUS,   

     FORMA & FORMAPLUS 

     Rat ione l  imødekommer a l lerede nu krav t i l  indbrudss ikr ing,   

     l yd og store e lementer

     Indt i l  Bygn ingsreg lementet  2020 træder i  kra f t ,  er  det    

     t i l ladt  at  anvende B-mærket v induer.

     Når Bygningsreglementet 2020 træder i kraft, skal al le   

     vinduer være A-mærket

Energ i forbrug
BR18, a fsn i t  11 

Tids l in je

BR2020

2018 20202019

B

A

Energ iramme
2015

Nuværende krav fra 2015 til energirammen 
fortsætter også efter 2020

Fr iv i l l igordn ing byggek lasse 2020 
fortsætter også efter  2020

B-mærket v induer udfases medio 2020

A-mærket v induer opfy lder krav e f ter  2020

Husk!
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Lydforho ld
BR18, a fsn i t  17 

Rw = Det vægtede redukt ionsta l  og måles i  dB. 

Overstående ta l  er  beregnet ud fra op lukke l ig  re ferencev indue 
1230x1480 mm

Rat ione ls l yddæmpningspakker v i l  være t i lstrække l ige 
i  lang de f leste t i l fælde -  er  du i  tv i v l  så r ing og få 
rådg ivn ing i  vores supportafde l ing på 72211500 el ler 
salgssupport@rationel.dk.

AURAPLUS Rw

Standard rude 
4-20-4-20-4

33 dB

Lyddæmpningspakke 1 
4-20-4-18-6 mm

39 dB

Lyddæmpningspakke 2 
6,8-16-4-16-8,8 mm

42 dB

Premium

AURAPLUS Rw

Standard rude 
4-24-4

34 dB

Lyddæmpningspakke 1 
4-22-6 mm

37 dB

Lyddæmpningspakke 2 
6,8-16-8,8 mm

40 dB

Basic
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Vent i lat ion
BR18, a fsn i t  22 

Krav
Beboelsesrum
60 cm2  f r iåbn ing pr.  påbegyndt 25 m2 gu lv

Kælderrum
’En t i l  f lere ’  vent i ler

God idé
Al le  andre rum

Rat ione l  f r isk lu f tvent i l
= 40 cm2 fr iåbn ing

Obs!
2 fr isk lu f tvent i ler  kan 
a l tså dække 33 m2 
gu lvarea l 
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Kontakt
Tekn isk support
salgssupport@rat ione l .dk
72 21 15 00

Rat ione l .dk


