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Forslag til Generalforsamlingen i Sømandshvile Park 
 

Idet vi henviser til vor orientering vedr. døre og vinduer udsendt den 18. august til alle beboere i 

Sømandshvileparken, beder vi generalforsamlingen tage stilling til følgende 

 

Forslag til fællesprojekt 
Det foreslås, at døre og vinduer i Sømandshvileparkens huse kan udskiftes til døre og vinduer 

fremstillet af aluminiumprofiler, som VELFAC type 600 og 400i eller lignende. Der findes mange 

fabrikanter af aluminiumvinduer, så ovennævnte er blot én mulighed. Ovennævnte type kan beses 

på SP23. 

Det er vigtigt at understrege, at der ved udskiftning af vinduer både skal være mulighed for 

udskiftning til træ og til aluminium. Til orientering kan ovennævnte VELFAC-typer leveres både 

som aluminium/træ og helt i træ. 

Vi vedlægger tegninger over de på SP23 ny installerede døre og vinduer. 

Udskiftning af vinduer og døre til aluminium ændrer ikke på, at den påbudte farve for disse emner 

RAL Design no. 085 40 20 (Sømandshvile umbra) skal overholdes. 

  

Begrundelse: 

 Aluminiumskonstruktionen gør, at varmetabet er betydelig mindre end ved den traditionelle 

trækonstruktion. 

 Elementer fremstillet af aluminium er pulvermalet, derfor vejrbestandige og vedligeholdelsesfri.   

 Konstruktionen er tyverisikker da vinduesglasset ikke kan tages ud udefra. Dette gælder for både 

aluminium- som for trævinduerne. Ruderne kan endvidere leveres med sikkerhedsglas. 

 Konstruktionen med de lidt smallere rammer gør, at der kommer mere lys i rummene. Dette er 

specielt en fordel i den mørke stue hvor lysindfaldet er forøget med ca. 25 %. 

 Elementerne afviger ikke mere fra de eksisterende end tilladeligt, så de forstyrrer ikke 

bebyggelsens ensartethed. 
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Bilag: 4 stregtegninger. 
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Profilsnit af rammer 
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Hoveddør 
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Terrassedør 
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Vindue på 1. sal 

 


