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er er behov for at tænke 

nyt for at spare tid, penge 

og energi i byggeriet og i 

byggeprocessen. Tidlig montering af 

vinduerne er en af de ting, der effek-

tiviserer byggeprocessen, men der 

er stor risiko for, at de bliver ødelagt 

af efterfølgende arbejde og af vejret. 

Hvis uheldet er ude, er det omkost-

ningsfyldt og tidskrævende at udskifte 

nye vinduer, og derfor vælger mange 

entreprenører at arbejde med inte-

rimslukninger eller afdække vinduerne 

med plast. Ingen af løsningerne er dog 

optimale.

WINCOVER©  er et dansk udviklet – og 

patenteret – produkt, som er løsningen 

på disse udfordringer. 

WINCOVER©  er et slagfast modul, 

som beskytter karm, ramme og glas. 

Det er enkelt at montere og afmontere 

for håndværkeren på byggepladsen, 

da det fikseres mekanisk på bag-

siden af karmen. Dermed får man 

både beskyttelse af rammer og glas 

og udnyttelse af vinduernes U-værdi. 

U-værdien er endda bedre end vin-

duets, da produktet i sig selv hindrer 

varmetab.

WINCOVER©

DET SIKRE VALG
D

WINCOVER© giver 

beskyttelse og afdækning af 

dine vinduer i anlægsfasen. 

Nemt, hurtigt og enkelt. 

Produktet har en høj 

lystransparens på 88% 

og giver samtidig et godt 

indvendigt arbejdsmiljø.
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1 Strips 4,7x300 mm
- monteres i bagkarmen med klammer eller skrue

Ansatsprop 25x25 mm
- ansatsprop leveres præmonteret på stripsen

V-profil 50x50 mm
- udformet med bløde beskyttelseslæber mod karm/ramme

Kanalplade 4 mm
- kanalpladen fastholdelse i V-profilets fals m/integreret modhage
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Den nye 
generation af 

viduesbeskyttelse
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SÅ 
ENKELT 
ER DET

INCOVER© leveres som et 

færdigt og tilpasset modul, 

der passer til hvert enkelt 

vindueselement, og håndværkeren kan 

nemt – og selv – montere modulet på 

vinduet.  Modulet vejer blot 1 kg per m2 

og montagetiden er 2-3 minutter per 

modul. Nemt og enkelt at gøre samti-

digt med vinduesmontagen, og dermed 

har du fuld beskyttelse fra dag ét.
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Modulet beskytter effektivt 
under hele byggeperioden

Modulet løftes foran vin-
duet

De medfølgende strips 
fikseres i vindueskarmens 
bagside per 1-2 m

Ansatsproppen drejes ind 
i sporet på profilet og strip 
strammes
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FORDELENE ER MANGE

WINCOVER© leveres som et færdigt 

og tilpasset modul, der passer til hvert 

enkelt vindueselement. WINCOVER© 

monteres i forbindelse med vindues-

montagen eller andre udvendige 

arbejdsprocesser.

INGEN 
FORDYRENDE 
ARBEJDSPROCESSER

WINCOVER© s slagfaste overflade 

yder beskyttelse til hele elementet og 

holder effektivt skidt og snavs ude. 

Hængsler og beslag holdes rene og fri 

for skidt. Rengøring i forbindelse med 

aflevering reduceres betragteligt. 

INGEN 
FØLGESKADER

På en typisk byggesag beskadiges 

vinduer, døre og facadepartier for 

mere end 2%. WINCOVER© giver en 

god totaløkonomisk beskyttelse af dine 

partier i byggefasen.

INGEN 
ØKONOMISKE 
OVERRASKERLSER

WINCOVER© 
ER DEN BEDSTE OG 
BILLIGSTE LØSNING 
PÅ MARKEDET

KONTAKT OS ELLER SEND EN 
FORESPØRGSEL, SÅ REGNER VI 
EN PRIS TIL DIT PROJEKT
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REFEFRENCEPROJEKTER

WINCOVER© giver dig muligheden 

for at udnytte pladsen på dør- og 

vinduespartierne som et effektivt 

annonceringsmedie. WINCOVER© 

kan påmonteres folie med tryk 

efter kundens ønske og design. Vi 

samarbejder med professionelle 

grafiske bureauer, som sikrer et 

enkelt og smidigt forløb fra ide til 

færdigt design. 

Udnyt WINCOVER©

til reklame

HT HØJGAARD
PROJEKT

Hummeltoftevej, Virum

BESKYTTELSESPERIODE
December 2017 - Marts 2018

PROJEKT
Ø-Huset i Ørestad City, København

BESKYTTELSESPERIODE
Januar 2017 - Juli 2017

PROJEKT
Toppen, Roskilde

BESKYTTELSESPERIODE
Februar 2017 - Marts 2017 

PROJEKT
Sundmolen, København

BESKYTTELSESPERIODE
Januar 2018 - September 2018

PROJEKT
Svanelundsbakken, Hjørring

BESKYTTELSESPERIODE
Januar 2016 - Marts 2016

PROJEKT
Irmabyen, Rødovre

BESKYTTELSESPERIODE
Oktober 2016 - Marts 2017
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VORES HISTORIE
INCOVER© er udviklet af 

folk med stor indsigt i byg-

geriet, og som har en bag-

grund i vinduesbranchen. Løsningen er 

patenteret i 7 lande og har igennem sin 

tilblivelse været støttet og sponseret af 

flere betydende institutioner, herunder 

Realdania og Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. WINCOVER© er 

testet og gennemprøvet og lever op til 

kravene til midlertidige konstruktioner 

jf. Eurocode 1, DS/EN 1991-1-6.

20
08

Søren bliver efter 5 år i 
vinduesbranchen ansat i entre-
prenørkoncernen Raunstrup, og 
kan gennem sit virke se, at der 
stadig er behov for en løsning, 
der kan beskytte vinduer fra de 
forlader vinduesfabrikken, og 
til de overdrages til bygherren. 
De oprindelige tanker bag 
WINCOVER© finpudses.

20
09

Søren indgår en aftale med 
Raunstrup’s hovedaktionær 
Glerup A/S om et samarbejde 
vedrørende den fortsatte ud-
vikling af produktet. Glerup A/S 
besidder herefter halvdelen af 
rettighederne til WINCOVER©. 
Søren fortsætter arbejdet frem 
mod en patenteret løsning.
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Lille juleaftensdag indleveres 
Europæisk patentansøgning. 
Frem mod det endelige 
patent modificeres/udvides 
WINCOVER© adskillige gange.

20
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Patent opnås i Danmark, 
England, Tyskland, 
Frankrig, Sverige, Norge og 
Finland. Uddannelses- og 
forskningsministeriet tildeler 
WINCOVER© en videnskupon 
til udførelse af diverse konstruk-
tive test samt udarbejdelse af 
en energispareberegner ved 
anvendelse af WINCOVER©.

20
15 Realdania bevilliger støtte til 

videreudvikling af produkt-
platform igennem deres TEST 
program.WINCOVER© bliver 
varemærkeregistreret, og opnår 
designbeskyttelser på de 
respektive løsninger.
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WINCOVER A/S 
bliver grundlagt. Der åbnes 
salgskontorer i både Aarhus 
og København. Det første år 
beskytter WINCOVER© over 
1.000 vinduer og døre på 
byggepladser rundt om i landet.

20
17

For at rykke tættere på 
kunderne og projekterne 
etablerer WINCOVER A/S 
produktion i Nordhavnen i 
København.

Grundidéen til WINCOVER© 
udvikles af Bygningsingeniør 
Søren Kristensen, som på 
daværende tidspunkt er ansat 
i vinduesbranchen og undrer 
sig over, at der ikke findes brug-
bare løsninger til beskyttelse af 
vinduer i anlægsfasen. 
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