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v i n d u e r  &  d ø r e r
- med mange muligheter  

Mer lys i trappegangen, utlufting fra kjøkkenkroken, solskjer-
ming i stua eller utgang til terrassen? Vinduer og dører er 
med på å gi huset identitet og bør velges ut fra behovene de 
skal fylle og et helhetlig fasadeperspektiv. Skallevolds vinduer 
og dører er funksjonelle blikkfang, som fyller de fleste behov 
og stilmessige ønsker. Det gir deg muligheter.

Detaljer og helhet
Det er ikke tvil om at det å ha et øye både for detaljer og 
helhet er like viktig. Når vi formgir våre produkter tar  
vi hensyn til begge deler. Våre vinduer og dører er formet 
med tanke på at de skal være del av et hele og gjennomgå-
ende prege en fasade. Samtidig preges hvert vindu og hver 
dør av detaljer, praktiske funksjoner som gjør det enklere å 
rengjøre, åpne, lukke eller lufte. Det er hva vi kaller praktisk 
og vakker formgivning – i praksis.

Skallevold skal være en kompe-
tansebedrift som tilbyr kvali-
tetsprodukter i tre til fornuftige 
priser og med en leveringstid 
som kunden forventer.

Vår forretningsidé
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v i n d u e r  &  d ø r e r
- som tåler naturens skiftninger

Gnistrende snøvær eller vinterstormer, regnskyll eller sol-
gangsbris? Et vindu skal slippe lyset inn, og samtidig holde 
vær og vind ute. Det er ikke til å unngå at treverket i  
rammen slites og påvirkes av  naturens skiftninger. Skallevold 
har et mål for øyet i valg av materiale, i produksjon og  
behandling av treverket. Våre vinduer og dører skal opptre i 
perfekt samspill med naturelementene og tåle naturens  
skiftninger – over tid.

Fakta om Skallevold
Skallevold har siden 1967 levert trevareprodukter til bedrifter 
i Sør-Norge, og har i de senere år økt sin standardproduksjon 
mot forhandler- og prosjektmarkedet. Vinduer og dører er 
firmaets satsningsområde, og fokus er rettet mot at utbygger 
skal finne kvalitetsprodukter i tre til fornuftige priser og til 
riktig leveringstid. Skallevold har en høyt kvalifisert stab, som 
samarbeider tett med arkitekter, entreprenører og byggmes-
tere, og kan tilpasse standardproduktene etter kundens spesi-
elle mål og ønsker. Bedriften holder til i Slagen utenfor 
Tønsberg.

Vårt nordiske klima gjør livet 
tøft for trehus, vinduer og  
dører. Skallevoldvinduet er 
utformet og behandlet spesielt 
med tanke på at det skal stå i 
mot vær og vind.

Vær & vind
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Form og funksjon
Gjennom årtusener har naturen skapt sine omgivelser ut fra 
prinsipper om estetisk og praktisk formgivning. Slik er det 
med våre vinduer og dører også. Vi formgir våre vinduer og 
dører ut fra ideen om at de både skal være praktiske og va-
kre. Form og funksjon er med andre ord like viktig for oss. På 
grunn av glassets gode isolasjonsevne og beskaffenhet, vil 
det i enkelte tidspunkter på året dannes dugg og/eller is på 
utsiden av glasset.

Skallevold Passiv 0,8
Vi leverer Skallevold Passiv 0,8 som er tilpasset 
Passiv hus krav gjeldene fra 2015.
Skallevold Passiv 0,8 leveres med 3 –lag 
energiglass med Varmakanter og  
U-verdi = 0,5 w/m2k.
Skallevold Passiv 0,8 leveres med isolerte 
karmer iht gjeldene krav for Passiv hus 
standard.

Skallevold Comfort 1,2
Vi leverer Skallevold Comfort 1,2 som er 
tilpasset de nye energi kravene i Teknisk forskrift 
i plan- og bygningsloven (TEK10) fra 
1. juli 2010.
Skallevold Comfort 1,2 leveres med 3-lag 
energiglass med Varmkanter og  
U-verdi = 0,7 w/m2k.
Skallevold Comfort 1,2 leveres uten spalteventil.
Skallevold Comfort 1,2 tilfredsstiller 
minimumskravet til U-verdi = 1,2 w/m2k på 
hele konstruksjonen i referansevinduet 
(en del av de minste vinduene vil ikke 
tilfredsstille kravet).

Fag • funksjon • form
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v i n d u e r  &  d ø r e r
- som innfrir mesterens krav 

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for faget, er ver-
dier som kjennetegner en mesterbedrift. Skallevold er en       
mesterbedrift som setter sin ære i å tilfredsstille sine kunder 
på alle områder. Vi ønsker å videreføre gode håndverkstra-
disjoner og kan vise til dokumenterbar kompetanse og en 
rekke, spennende referanseprosjekter. I produksjonsprosessen 
vektlegger vi materialvalg ut fra treverkets struktur og eg-
nethet, og sørger for en riktig kvalitet på glasset. Dessuten er 
vi nøye med å sikre at de vinduene og dørene vi leverer fra 
oss er solid håndverk, behandlet etter gjeldende fagstandar-
der – og vel så det.
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Fag & håndverk
Skallevold utfører en nøyaktig og standardisert 
produksjonsprosess, som skal sikre at vinduene og 
dørene oppnår en best mulig kvalitet. Denne over-
sikten viser hva vi vektlegger og noen av valgmu-
lighetene som finnes:

• Tremateriale: Laminert fingerskjøtet, kvistfri 
furu. Utligner spenninger i treverket. 

• Impregnering: Vinduer og dører impregneres mot 
råte og sopp. Vinduene dypp-impregneres og 
grunnes før overflatebehandling. 

• Overflatebehandling: Beskytter mot vær og vind. 
Malt eller beiset inn- og utvendig. Stort og vari-
ert fargeutvalg i NCS-s fargesystem. Alternativ 
innvendig eller utvendig klar behandling. 

• Aluminiumsbekledning: Leveres eloksert eller 
pulverlakkert i RAL fargesystem. 

• Beslag: Førsteklasses glide-, topp og sidesvingbe-
slag. Krever mindre vedlikehold.

• Glass: 3-lags standard energiglass, ev. 
sikkerhetsglass, lyddempende, brannisolerte, 
so lregulerende eller dekorglass.

Fag • funksjon • form
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s k a l l e v o l d  f o l d e d ø r e r
- åpner for mer uterom inne

Tenk deg følelsen av å være utendørs  
- i din egen stue! 
Med foldedør fra Skallevold kan du forlenge sommeren eller 
åpne opp for en grytidlig vår ved at døren foldes helt til side. 
Med enkle håndgrep foldes døren sammen, slik at glassveg-
gen mot utearealet åpnes helt uten å stjele verdifull gulv-
plass. Det gir maksimal romfølelse og en forfriskende opple-
velse av å være ute mens du i realiteten er inne.  
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s k a l l e v o l d  s k y v e d ø r e r
- åpner for lyset

En funksjonell løsning med mange  
muligheter! 
Skallevolds klassiske skyvedører gir deg en vegg av glass og 
herlig, forførende sollys rett inn i stuen. Skyver du døren til 
side kan du slippe solen inn og gi luft og lys fritt spillerom, 
samtidig som du kan skjerme deg bak resten av glassdøren. 
Det gir deg muligheten til å bevege deg fritt mellom inne- 
og utearealet, uten at du behøver å åpne døren i tradisjonell 
forstand.  
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v i n d u e r  &  d ø r e r
- eget fabrikkutsalg

Velkommen til vår store utstilling
Her kan du få kjøpt en rekke standard vinduer og dører over 
disk – til lavere priser! Det gir deg stor fleksibilitet i bygge-
prosessen. Uhell eller uteglemmelser kan rettes opp umiddel-
bart, slik at du sparer tid og dermed kostnader i byggepro-
sjektet. Besøker du Skallevold fabrikkutsalg vil du dessuten få 
kyndig veiledning av fagfolk, som vil gi deg råd og svare på 
eventuelle spørsmål du måtte ha.
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Les mer om oss 
www.skallevold.no

Granborgveien 5, 3153 Tolvsrød
Telefon: 33 37 22 50
E-post: firmapost@skallevold.no
www.skallevold.no
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