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Konsekvenser af BR18 tillægget
Den 1. januar 2021 træder et nyt tillæg til Bygningsreglementet BR18 i kraft
med skærpede energikrav til døre og vinduer.
De nye krav betyder, at der fra nytår kun må monteres elementer i Energiklasse A* i helårshuse.
Elementer i Energiklasse B* må dog stadig benyttes til sommerhuse og tilsvarende.
Det nuværende Bygningsreglement er gældende for byggerier, hvor der er søgt om byggetilladelse
eller monteret elementer senest 31. december 2020.

Elementtype

Overgangsfasen
1. juli - 31. december 2020

Fra
1. januar 2021

Vinduer til helårshuse

Eref -17 kWh/m2 pr. år
(Energiklasse B*)

Eref 0 kWh/m2 pr. år
(Energiklasse A*)

Døre med glas, foldedøre
og hæveskydedøre

Ref U-værdi 1,5 W/m2K

Ref U-værdi 1,0 W/m2K

Døre uden glas

Ref U-værdi 1,4 W/m2K

Ref U-værdi 0,8 W/m2K

Højeste U-værdi 1,8 W/m2K
(Energiklasse B*)

Højeste U-værdi 1,8 W/m2K
(Energiklasse B*)

Vinduer og døre til sommerhuse
eller lignende

*svarende til nuværende energimærkningsordning

Bemærk vedr. BR18 tillæg
KPK’s elementer lever til enhver tid op til Bygningsreglementet, og vi kan levere Energiklasse A og B, som vi plejer
frem til nytår. Herefter vil den nuværende Energiklasse B være forbeholdt sommerhuse og tilsvarende.
Har du søgt en byggetilladelse inden 31. december 2020, eller monteres elementerne før denne dato, gælder de
nuværende regler.
Har du ikke søgt en byggetilladelse inden 31. december 2020, eller monteres elementerne efter denne dato,
gælder de nye regler.
Som håndværker har du ansvar for at rådgive kunden om de nye krav, og så er det op til bygherre at overholde
dem. Ved tvivlsspørgsmål vedrørende byggetilladelsen, opfordrer vi til at kontakte den lokale byggemyndighed.
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Opdateret KPK produktplatform
- Pr. 1. januar 2021
Her kan du se den nye KPK produktplatform, som lever op til de skærpede krav i BR18 tillægget.
Se de væsentligste ændringer i konstruktionen på snittegninger på bagsiden.

3 LAGS RUDER / HELÅRSHUSE

Konstruktion med fokus på komfort
og isoleringsevne. Velegnet til alle
boligtyper.

2 LAGS RUDER / SOMMERHUSE

Må udelukkende anvendes til
sommerhuse og tilsvarende.

KPK VISION

Minimalistisk designet vindue med
smal konstruktion og en unik isoleringsevne. Velegnet til de fleste boligtyper.

Træ/Alu - Energiklasse A*

Træ/Alu - Energiklasse B*

Træ/Alu 3-lags ruder
- Energiklasse A*

Træ - Energiklasse A*

Træ - Energiklasse B*

Træ/Alu 2-lags ruder
- Energiklasse A*

*svarende til nuværende energimærkningsordning
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De nye konstruktioner betyder ændringer i nogle af
dimensionerne, hvoraf de vigtigste er illustreret nedenfor.
Se alle de nye snittegninger på vores hjemmeside.

VINDUER MED SKRÅ KEHL

Karm

Træ
M SPROSSE

Træ/Alu

BUNDKARM

BUNDKARM

BUNDKARM

Karmtykkelse er ændret fra 50 til 46 mm

Ny bagkant på karmen, velegnet til fugebånd

NDKARM

M SPROSSE

SIDEKARM

BUND- OG OVERKARM

Bundramme på døre i træ
– vælg mellem 1 og 2 spændstykker

NDKARM

BUNDKARM

1BUNDKARM
spændstykke

BUNDKARM

BUNDKARM

BUNDKARM
2 spændstykker

Har du spørgsmål, så kontakt kundesupport.
Du kan også læse meget mere om opdateringen af
Bygningsreglementet BR18 på kpk-vinduer.dk
Eller kontakt os på tlf. 9670 2400

Rogalandsvej 3 • 7900 Nykøbing M • Tlf. 96 70 24 00
Fax. 96 70 24 01 • kpk@kpk-vinduer.dk • kpk-vinduer.dk

