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Tillykke med dine  
nye vinduer og døre  
fra raTionel®

du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstil-

let med omtanke. Produkterne er produceret efter god dansk 

snedkertradition og fremstillet efter de nyeste produktions-

principper.

 

det er din bedste garanti for, at vinduerne og dørene bliver 

til nytte for dig mange år frem i tiden.

 

Har du haft fagfolk til at montere dine vinduer og døre, så 

sørg for at tjekke følgende ved jobbets afslutning. At tæt-

ningslister, beslagdele og false er rengjorte for mørtel og 

 andet byggesnavs. Sørg også for at oplukkelige vinduer og 

døre er justeret korrekt og at eventuelle skader i overflade-

behandlingen er udbedret.

For at få den fulde glæde af dine vinduer og døre, er det vig-

tigt, at du er omhyggelig med nogle få ting omkring pleje og 

smøring. det finder du beskrevet i denne brugervejledning, 

hvor du blandt andet også kan læse om udluftning og et godt 

indeklima.

 

Tak fordi du valgte Rationel som leverandør. vi håber, at du 

får stor glæde af dine nye vinduer og døre.

 

Med venlig hilsen

Rationel vinduer A/S
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FAgudTRyK

For at lette forståelsen af de fagudtryk, der anvendes i tek-

s ten, er nedenfor vist to oversigtstegninger med tilhørende 

definitioner.

vinduer

Karm
Ramme
glasliste
glasbånd
Rude

Hængselside
Lukkeside

Hængsel

Paskvil

Slutblik

greb

Tætningsliste ramme

bundkarm

Friktionsbremse
Kolve

Anverfer

Hængselside

Karm
Ramme
glasliste
glasbånd

Rude

vandret 
spændstykke

glas eller
evt. fylding

Hængsel

Lukkeside

Paskvil

Slutblik

greb
Lås
Cylinder

Tætningsliste ramme

bundstykke

Kolve

døre
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HvILKET vINduESSySTEM HAR jEg?

I de efterfølgende afsnit kan du læse, hvordan de enkelte  

systemer plejes og vedligeholdes, samt hvorledes de kan  

betjenes og justeres, hvis det skulle blive nødvendigt. For at 

du kan finde det rigtige sted at læse, skal du vide hvilket vin-

duessystem, du har. Her er en kortfattet beskrivelse, der kan 

hjælpe dig med at finde ud af det. 

AuR ATM Og R ATIONEL AuR APLuS TM 
designet er elegant, og vinduet har en smal konstruktion. 

Træ er det gennemgående materiale i begge systemer. AuRA 

er rent træ, mens Rationel AuRAPLuS har et udvendig på-

klipset aluminiumsprofil.

dOMuS ® Og ALduS ® 
Trærammens og -karmens design er moderne og tidløst  

– og ens for begge systemer. Forskellen på dOMuS og ALduS 

består i, at ALduS på den udvendige side er forsynet med en 

klimaskærm af aluminium, mens dOMuS er et rent træpro-

dukt. 

PATuS ® Og PATuS+ ® 
disse to systemer har også samme trævindue som basis.  

På den indvendige side er trækarm og -ramme forsynet med 

en såkaldt kvartstafkehling dvs. afrundede kanter, der er  

karakteristisk for et klassisk vinduesdesign. Forskellen på 

PATuS og PATuS+ er alene, at PATuS+ på den udvendige side 

har en klimaskærm af aluminium, hvor PATuS er et klassisk 

trævindue.
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PLEjE Og vEdLIgEHOLd FOR  
OPRETHOLdELSE AF gARANTI

For alle Rationels produkter gælder nogle generelle retnings-

linier for pleje og brug, som skal imødekommes for oprethol-

delse af garantien. dog skal du være opmærksom på, at pleje 

og vedligehold af vinduets/dørens udvendige side afhænger 

af, om du har valgt AuRA/dOMuS/PATuS (træ) eller Rationel 

AuRAPLuS/ALduS/PATuS+ (træ/aluminium).

udvENdIg PLE jE AF TR æ  
AuR ATM,  dOMuS ® Og PATuS ®

Trævinduer kræver vedligeholdelse, men ikke meget hvis blot 

arbejdet bliver gjort i tide. Hold regelmæssigt øje med om der 

er ved at opstå revnedannelser i den udvendige over-

fladebehan dling. det gælder især syd- og vestvendte  facader, 

karnappartier o.lign, hvor solens uv-stråler er  hårde ved 

træværk af alle slags. Huse uden udhæng er også i højere 

grad udsatte. Opstår der først en revne i malingen, har man 

inviteret fugten indenfor, og nedbrydningen af træet er be-

gyndt.

derfor skal vinduerne en gang årligt efterses, og ud bedringer 

af overfladen skal foretages på de steder, hvor det er til-

trængt. Træfugtigheden bør ligge mellem 15 og 18 procent 

og lufttemperaturen omkring 10-20 grader. Træfugtigheden 

kan måles med en fugtighedsmåler, som kan købes hos de 

fleste farvehandlere eller byggemarkeder for få penge. Start 

ikke arbejdet inden natduggen er væk, og afslut tidsnok til at 

malingen kan være ”håndtør”, inden duggen falder igen.

Til efterbehandlingen anbefales det at anvende en dækkende 

maling enten vand- eller oliebaseret i den relevante farve. 

Fra fabrikken er anvendt vandbaseret maling i glans 20. 

I øvrigt skal karm og ram me vaskes af mindst 2 gange årligt. 

det fjerner snavs og anden forurening, der på sigt nedbryder 

overfladen. gør det til en vane, at vaske karm og ramme i 

forbindelse med rengøring af glasset. brug vand tilsat et 

mildt ph neutralt rengøringsmiddel.

udvENdIg PLE jE AF ALuMINIuM  
R ATIONEL AuR APLuS TM,  ALduS ® Og PATuS+ ®

Har du valgt vinduer af typen træ/aluminium, er vedligehol-

delsen meget begrænset. du kan nøjes med at vaske den ud-

vendige del af vinduet et par gange om året. Allerbedst er 

det, hvis du gør det til en vane også at vaske karm og ramme, 

når du alligevel pudser vinduer.  

Har vinduet været udsat for hærværk eller anden fysisk ska-

de, kan du fjerne mindre ridser med et polermiddel. ved dybe 

ridser, der går igennem overfladen ind til det rå aluminium, 

sker der automatisk en oxydering, der lukker ”såret” og for-

hindrer korro sion. den slags skader er vanskelige at reparere 

med maling, uden at det bliver synligt. Så vores råd er: Lev 

med ridsen. den påvirker ikke vinduets lange levetid.

INdvENdIg PLE jE AF TR æ 
den indvendige del af vinduet kræver reelt ingen pleje for at 

sikre holdbarheden. I de fleste rum vil der dog være behov 

for at fjerne skidt og snavs fra karm og ramme. Hyppigheden 

afhænger af den belastning, rummet er udsat for. Rengørin-

gen foretages med klud og mildt ph neutralt sæbevand. 
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PLE jE AF TæTNINgSL ISTER 
Tætningslister kræver ingen vedligehold udover almindelig 

rengøring efter behov. brug en klud med lidt siliconepleje-

middel, så forbliver listerne bløde. det er alt. 

Hvis du på et tidspunkt ønsker at give dine vinduer en ny 

 farve, skal du passe på ikke at få ma ling på tætningslisterne. 

Hvis det sker, vil de nem lig miste den fleksibilitet, der er 

 nødvendig, for at vinduet eller døren kan lukke tæt. 

RENgøRINg AF RudER
det er en smags sag, hvor ofte man vil pudse sine vinduer, 

men glæden ved at kigge gennem nypudsede vinduer er stor 

hver gang, man får det gjort. brug en blød børste og en 

 skraber – og anvend mildt sæbevand eventuelt tilsat et 

 afspændingsmiddel, der hindrer kalkpletter. 

Rudemærkater på nye ruder kan fjernes ved at opbløde dem  

i vand. Rester fra rudemærkater eller andre mærker kan 

eventuelt fjernes med nænsom brug af rens til keramiske 

 kogeplader.

SMøRINg AF bESL Ag 
beslagdelene kræver ikke megen pleje. det vil dog være for-

nuftigt et par gange om året at give de bevægelige beslag-

dele et par dråber syrefri olie, så de fortsat bevæger sig 

ubesværet. brug fx symaskineolie eller Wd-40. 

For elementer placeret på udsatte steder, f.eks. kystnære 

områder, må det for ventes, at smøreintervallerne er væsent-

lig kortere end en gang om året. under ekstreme forhold kan 

en udskiftning af udsatte beslagdele blive nødvendig efter en 

årrække.

desuden skal du sørge for at holde snavs væk fra de forskel-

lige glideskinner, som nogle vinduestyper er forsynet med,  

så vil du altid have vinduer, der er fuldt funktionsdygtige.
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bETjENINg 
vinduet betjenes med grebet, der aktiverer en lukkemekanis-

me, som gør det muligt at:  

1) åbne 

2) lukke 

3)  sætte vinduesrammen i ventilationsstilling  

det topstyrede vindue har indbygget en justerbar friktions-

bremse i beslaget. den fastholder vinduet i en vilkårlig, åben 

stilling – dog ikke ved kraftig blæst. 

du kan også vælge at benytte den lille ventila tionsstilling ved 

at dreje grebet i vandret stilling, så lukkemekanismen fanger 

det yderste af de to huller i beslaget, der er placeret i bund-

karmen. Herved fastholdes rammen samtidig med, at der op-

står en luftspalte, som tillader en begrænset mængde luft at 

komme ind ad vinduet. 

du skal være opmærksom på, at det ikke er alle forsikrings-

selskaber der dækker indbrud, hvis vinduet står i ventila-

tions stilling. Forhør dig hos dit eget forsikringsselskab.

juSTERINg
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå be-

hov for at justere rammens placering i karmen, gøres det let 

ved at dreje på justeringsskruen, der findes i hver sidekarm 

(illustration A). Hertil kan du anvende en 5 mm unbraco nøg-

le. 

Friktionen justeres ved at stramme eller løsne skru en med en 

4 mm unbraco nøgle (illustration b).

bA

TOPSTyRET vINduE

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER

bETjENINg 
vinduet betjenes med grebet, der aktiverer en lukkemekanis-

me, der gør det muligt at:

 1) åbne 

2) lukke 

3)  sætte vinduesrammen i ventilationsstilling

grebet i det sidehængte vindue har forbindelse til en frik-

tionsbremse, der kan fastholde vinduesrammen i en vilkårlig, 

åben stilling – dog ikke ved kraftig blæst. Friktionsbremsen 

aktiveres ved, at du drejer grebet til lodret stilling, når du 

har åbnet vinduet til det punkt, hvor du ønsker at fastholde 

det. 

du kan også vælge at benytte den lille ventila tionsstilling ved 

at dreje grebet i lodret stilling, så lukkemekanismen fanger 

det yderste af de to huller i beslaget, der er placeret i side-

karmen. Herved fastholdes rammen samtidig med, at der op-

står en luftspalte, som tillader en begrænset mængde luft at 

komme ind ad vinduet.  

du skal være opmærksom på, at det ikke er alle forsikrings-

selskaber der dækker indbrud, hvis vinduet står i ventila-

tions stilling. Forhør dig hos dit eget forsikringsselskab. 

vinduer med to vinduesrammer kan, for at op fylde krav til 

brandredning, være forsynet med en slagliste, der  sidder fast 

på den stående ramme, og som derfor følger med ud, når 

rammen åbnes. grebet på den stående ramme er med børne-

sikring.  

juSTERINg
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå be-

hov for at justere rammens placering i karmen højdemæssigt, 

gøres det let ved at dreje skruen med en 5 mm unbraco nøgle 

(illustration A). Sidevejs justering foretages ligeledes med en 

5 mm unbraco nøgle (illustration b). det er vigtigt, at skruer-

ne justeres ligeligt - beslagene må ikke skævvrides. 

SIdEHæNgT vINduE

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER

bA
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bETjENINg 
vinduet betjenes med grebet, der aktiverer en lukkemekanis-

me, som gør det muligt at:  

1) åbne 

2) lukke 

3)  sætte vinduesrammen i ventilationsstilling  

det topstyrede vindue har indbygget en justerbar friktions-

bremse i beslaget. den fastholder vinduet i en vilkårlig, åben 

stilling – dog ikke ved kraftig blæst. 

du kan også vælge at benytte den lille ventila tionsstilling ved 

at dreje grebet i vandret stilling, så lukkemekanismen fanger 

det yderste af de to huller i beslaget, der er placeret i bund-

karmen. Herved fastholdes rammen samtidig med, at der op-

står en luftspalte, som tillader en begrænset mængde luft at 

komme ind ad vinduet. 

du skal være opmærksom på, at det ikke er alle forsikrings-

selskaber der dækker indbrud, hvis vinduet står i ventila-

tions stilling. Forhør dig hos dit eget forsikringsselskab.

juSTERINg
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå be-

hov for at justere rammens placering i karmen, gøres det let 

ved at dreje på justeringsskruen, der findes i hver sidekarm 

(illustration A). Hertil kan du anvende en 10 mm fast nøgle. 

Friktionen justeres ved at dreje på justeringsskru en på ar-

men, der findes i begge sider (illustration b). Hertil anvendes 

en 4 mm unbraco nøgle. det er vigtigt, at begge skruer 

strammes lige meget, da du ellers over tid risikerer at vride 

rammen skæv.

bET jENINg 
vinduet betjenes med grebet, der aktiverer en lukkemekanis-

me, der gør det muligt at:

 1) åbne 

2) lukke 

3)  sætte vinduesrammen i ventilationsstilling

grebet i det sidehængte vindue har forbindelse til en frikti-

onsbremse, der kan fastholde vinduesrammen i en vilkårlig, 

åben stilling – dog ikke ved kraftig blæst. Friktionsbremsen 

aktiveres ved, at du drejer grebet til lodret stilling, når du 

har åbnet vinduet til det punkt, hvor du ønsker at fastholde 

det. 

du kan også vælge at benytte den lille ventila tionsstilling ved 

at dreje grebet i lodret stilling, så lukkemekanismen fanger 

det yderste af de to huller i beslaget, der er placeret i side-

karmen. Herved fastholdes rammen samtidig med, at der op-

står en luftspalte, som tillader en begrænset mængde luft at 

komme ind ad vinduet.  

du skal være opmærksom på, at det ikke er alle forsikrings-

selskaber der dækker indbrud, hvis vinduet står i ventila-

tions stilling. Forhør dig hos dit eget forsikringsselskab. 

vinduer med to vinduesrammer kan, for at op fylde krav til 

brandredning, være forsynet med en løs midterpost, der 

 sidder fast på den ene ramme, og som derfor følger med ud, 

når rammen åbnes. det gøres ved at udløse finger grebet,  

der sidder på rammekanten (illustration A).  

juSTERINg
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå be-

hov for at justere rammens placering i karmen, gøres det let 

ved at dreje på justeringsskruen, der findes i henholdsvis 

over- og bundkarm (illustration b). Hertil kan du anvende en 

10 mm fast nøgle.

bA A b

TOPSTyRET vINduE SIdEHæNgT vINduE

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER
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bETjENINg
vinduet betjenes med grebet, der aktiverer en lukkemekanis-

me, der gør det muligt at 

1) åbne

2) lukke

3) sætte vinduesrammen i ventilationsstilling 

vinduet kan åbne op til 90°, hvorved der opstår en åbning i 

”hængselsiden”, hvor igennem den udvendige side af vinduet 

kan rengøres. grebet i det sidestyrede vindue har forbindelse 

til en friktionsbremse, der kan fastholde vinduesrammen i en 

vilkårlig, åben stilling – dog ikke ved kraftig blæst. Friktions-

bremsen aktiveres ved, at du drejer grebet til lodret stilling, 

når du har åbnet vinduet til det punkt, hvor du ønsker at 

fastholde det. 

du kan også vælge at benytte den lille ventilationsstilling ved 

at dreje grebet i lodret stilling, så lukkemekanismen fanger 

det yderste af de to hul ler i beslaget, der er placeret i side-

karmen. Herved fastholdes rammen samtidig med, at der  

opstår en luftspalte, som tillader en begrænset mængde luft 

at komme ind ad vinduet.

du skal være opmærksom på, at det ikke er alle forsikrings-

selskaber der dækker indbrud, hvis vinduet står i ventila-

tions stilling. Forhør dig hos dit eget forsikringsselskab.

vinduer med to vinduesrammer kan, for at op fylde krav til 

brandredning, være forsynet med en løs midterpost, der sid-

der fast på den ene ramme, og som derfor følger med ud, når 

rammen åbnes. det gøres ved at udløse finger grebet, der 

sidder på rammekanten (illustration A).  

juSTERINg 
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå be-

hov for at justere rammens placering i karmen, gøres det let 

ved at dreje på justeringsskruen, der findes i henholdsvis 

over- og bundkarm (illustration b). Hertil kan du anvende en 

10 mm fast nøgle.

A b

SIdESTyRET vINduE

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER
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bETjENINg 
vinduet betjenes med grebet, der udløser tre forskellige 

funktioner.

1)  Sidehængt funktion: Når grebet drejes til vandret stilling, 

kan rammen åbnes indad, så den udvendige del af vinduet 

kan rengøres indefra. ved stærk blæst skal du lukke vin-

duet eller sikre, at rammen ikke åbner uhensigtsmæssigt 

meget og bliver beskadiget.

2)  bundhængt funktion: Når grebet drejes til lodret position, 

så det peger opad, åbnes rammen ca. 10 cm indad for-

oven. Hermed skabes en god ventilationsmulighed.

3)  Lukket vindue: I lukket stilling skal grebet stå i lodret 

 position og pege nedad.

En fejlfri betjening af det sidebundhængte vindue sikres ved, 

at du presser rammen let ind mod karmen, når du skifter 

 mellem de tre grebsindstillinger.

juSTERINg
Lukketrykket justeres ved at dreje den bageste skrue i 

hjørne  bundhængslet (se illustration A). brug en torx 15 eller 

drej låserullerne på siderne af vinduet (se illustration b). 

Er du i tvivl om justering af vinduet spørg evt. din 

 håndværker eller læs mere på www.rationel.dk under  

Råd & vejledning.

SIdEbuNdHæNgT vINduE

A b

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER

bETjENINg 
vinduet betjenes med grebet, der aktiverer en lukkemekanis-

me, som gør det muligt at: 

1) åbne

2) lukke

3) sætte vinduesrammen i ventilationsstilling 

4) vende vinduesrammen til pudsestilling 

du kan benytte den lille ventilationsstilling ved at dreje gre-

bet i vandret stilling, så lukkemekanismen fanger det yderste 

af de to huller i beslaget, der er placeret i bundkarmen. Her-

ved fastholdes rammen samtidig med, at der opstår en luft-

spalte, som tillader en begrænset mængde luft at komme ind 

ad vinduet.

vendevinduet kan vendes 180° rundt uden for husets facade, 

så ydersiden af vinduet kan pudses indefra. vinduet har ind-

bygget en børnesikring, der stopper rammen, når den er åb-

net ca. 10 cm. yderligere åbning af vinduet sker ved at løfte 

palen, der sidder på hængslet i vinduets højre side (set inde-

fra). Palen går automatisk i indgreb igen, når rammen er 

vendt helt rundt til pudsning. 

begynd aldrig at pudse ruden, før du har sikret dig, at ram-

men er fastlåst. 

juSTERINg 
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå be-

hov for at justere rammens place ring i karmen, gøres det let 

ved at dreje på justeringsskruen, der findes i hver sideramme 

(se illustration A). Hertil kan du anvende en 17 mm fast 

 nøgle.

vENdEvINduE

A

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER
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bETjENINg
vinduet åbnes og lukkes med anverfere med indbygget 

 børnesikring (se illustration A). 

vinduet kan åbne op til 90˚, hvorved der opstår en åbning i 

”hængselsiden”, hvor igennem den udvendige side af vinduet 

kan rengøres.

I vinduer med flere rammer over hinanden (fx i dannebrogs-

vinduer) er der ingen børnesikring i de øverste rammers 

 anverfere, da de må for modes at være uden for børns række-

vidde. 

    

juSTERINg 
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå 

 behov for at justere rammens placering i karmen, gøres det 

let ved at dreje på justeringsskruen, der findes i overkarm og 

underkarm (se illustration b). Hertil kan du anvende en 2,5 

mm unbraco nøgle.

Anverfere strammes eller slækkes ved at dreje på øskenen 

(se illustration C).

ALTERNATIv T LuKKEgREb
Hvis vinduet efter eget ønske er leveret med et-grebsbetje-

ning, kan du læse om betjening på side 10 (betjening - side-

styret vindue).

SIdESTyRET vINduE

CA b

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER

bETjENINg 
vinduet åbnes og lukkes med anverfere, der har indbygget 

børnesikring (se illustration A). I vinduer med flere rammer 

over hinanden (fx i dannebrogs vinduer) er der ingen børne-

sikring i de øverste rammers anverfere, da de må for modes 

at være uden for børns rækkevidde. 

vinduer med to vinduesrammer kan, for at opfylde krav til 

brandredning, være forsynet med en løs midterpost, der sid-

der fast på den ene ramme, og som derfor følger med ud, når 

rammen åbnes. du åbner rammen ved at betjene fingergrebet 

eller skudriglen, der sidder på posten (se illustration b).  

juSTERINg
Skulle der i forbindelse med isætning af vinduet eller senere 

opstå behov for at justere rammens placering i karmen, gøres 

det let ved at skrue på gevindet i det nederste hængsel i 

rammen. Hertil kan du anvende en 5 mm unbraco nøgle  

(se illustration C).

Anverfere strammes eller slækkes ved at dreje på øskenen 

(se illustration d).

ALTERNATIv T LuKKEgREb
Hvis vinduet efter eget ønske er leveret med et-grebsbetje-

ning, kan du læse om betjening på side 9 (betjening - side-

hængt vindue).

SIdEHæNgT vINduE

A b

C d

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER



TOPSTyRET vINduE

A b

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER

bETjENINg 
vinduet åbnes og lukkes med anverfere med indbygget 

 børnesikring (se illustration A). 

juSTERINg
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå be-

hov for at justere rammens placering i karmen, gøres det let 

ved at dreje på justeringsskruen, der findes i hver sidekarm. 

Hertil kan du anvende en 2,5 mm unbraco  nøgle.

Friktionen justeres ved at dreje på justeringsskruen på 

 skinnen, der findes i begge sider. Her til anvendes en 2,5 mm 

 unbraco nøgle. det er vigtigt, at begge skruer strammes lige 

meget, da du ellers over tid risikerer at vride rammen skæv.

Anverfere strammes eller slækkes ved at dreje på øskenen 

(se illustration b).

ALTERNATIv T LuKKEgREb
Hvis vinduet efter eget ønske er leveret med et-grebsbetje-

ning, kan du læse om betjening på side 9 (betjening - top-

styret vindue).

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL vINduER
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bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL døRE bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL døRE

bETjENINg
dørgrebet i en Rationel facadedør kan aktivere et eller tre 

lukkepunkter – alt efter formål:  

1)  Når døren i det daglige bruges til trafik ind og ud, er kun 

det midterste i brug.

2)  Når du låser af for natten eller forlader huset, skal du ak-

tivere yderligere et lukkepunkt foroven og et forneden ved 

at løfte dørgrebet opad. Når der mærkes modstand, er alle 

tre lukkemekanismer i funktion. du kan så slippe grebet, 

dreje nøglen – og døren er solidt låst. 

juSTERINg
justering af en Rationel dør kan fore tages, uden at 

dørpladen  afmonteres. Højden af dørrammen over karmbund-

stykket kan justeres 5 mm ved hjælp af gevindet i bæretap-

pen på det midterste hængsel (se illustration A). brug en 6 

mm unbraco nøgle. Er der behov for at justere sideværts, skal 

du først løsne skruerne i hængslerne på karmen (brug en torx 

20) og så  justere ved hjælp af de to små unbraco skruer på 

den ene karmhængsel. brug en 3 mm unbraco nøgle. 

Presset på tætningslisten kan reguleres ved justering af slut-

blikket. Klip først de to små styretappe på overpladen af med 

en bidetang og flyt derefter forreste plade i slutblikket frem 

eller tilbage (se illustration b). 

Rammeløfteren, som støtter døren i lukket stilling, skal ind-

stilles i højden, når døren er monteret eller efter justering. 

Løsen de to skruer i paskvillen og et lille hjul kommer til syne 

i bunden af dørrammen. Hjulet justeres op og ned ved at 

 løsne eller stramme de to skruer. Efter endt justering skal 

hjulet støtte på alu. bundkarmen.

bET jENINg
En Rationel halvdør har to lukkegreb, der an vendes til betje-

ning af tre forskellige funktioner: 

1)  At fungere som en almindelig dør: drej først det nederste 

greb til vandret stilling – og betjen derefter døren med det 

øverste greb.

2)  At skabe ventilation og udsyn med øverste halvdel åben: 

drej det nederste greb nedad til lodret stilling. Åben der-

efter øverste halv del med det øverste greb.

3)  At låse døren: drej det nederste greb nedad til lodret stil-

ling. Løft derefter det øverste greb opad. Når der mærkes 

modstand, er lukke mekanismen i funktion. du kan så slip-

pe grebet, dreje nøglen og døren er solidt låst med fire 

lukkepunkter – to i hver dørhalvdel.

juSTERINg
justering af en Rationel dør kan fore tages, uden at 

dørpladen  afmonteres. Højden af døren over karmbundstyk-

ket kan  jus teres 5 mm ved hjælp af gevindet i bæretappen på 

det  nederste hængsel i hver dørhalvdel (se illustration A). 

brug en 6 mm unbraco nøgle. Er der behov for at justere si-

deværts, skal du først løsne skruerne i hængslerne på kar-

men (brug en torx 20) og så justere ved hjælp af de to små 

unbraco skruer på den ene hængselhalvdel. brug en 3 mm 

unbraco nøgle. 

Presset på tætningslisten kan reguleres ved justering af slut-

blikket. Klip først de to små styretappe på overpladen af med 

en bidetang og flyt derefter forreste plade i slutblikket frem 

eller tilbage (se illustration b).

Rammeløfteren, som støtter døren i lukket stilling, skal ind-

stilles i højden, når døren er monteret eller efter justering. 

Løsen de to skruer i paskvillen og et lille hjul kommer til syne 

i bunden af dørrammen. Hjulet justeres op og ned ved at 

 løsne eller stramme de to skruer. Efter endt justering skal 

hjulet støtte på alu. bundkarmen.

FACAdEdøR HALvdøR

A b A b
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bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL døRE

bETjENINg
Terrassedøren betjenes med et greb, der aktiverer en lukke-

mekanisme med tre lukkepunkter. grebet har forbindelse til 

en friktionsbremse, der kan fastholde døren i en vilkårlig, 

åben stilling – dog ikke ved kraftig blæst. Friktionsbremsen 

aktiveres ved, at du drejer grebet nedad til lodret stilling, når 

du har åbnet døren til det punkt, hvor du ønsker at fastholde 

den. Terrassedøren kan være 2-fløjet. I så fald åbner du 

 døren uden greb ved at udløse fingergrebet, der sidder i 

 falsen på siderammen (se illustration A).  

juSTERINg
justering af en Rationel dør kan fore tages, uden at 

 dørpladen afmonteres. Højden af dørrammen over karmbund-

stykket kan justeres 5 mm ved hjælp af gevindet i bæretap-

pen på det midterste hængsel (se illustration b). brug en 6 

mm unbraco nøgle. Er der behov for at justere sideværts, skal 

du først løsne skruerne i hængslerne på karmen (brug en torx 

20) og så  justere ved hjælp af de to små unbraco skruer på 

den ene hængselhalvdel. brug en 3 mm unbraco nøgle. 

Presset på tætningslisten kan reguleres ved justering af slut-

blikket. Klip først de to små styretappe på overpladen af med 

en bidetang og flyt derefter forreste plade i slutblikket frem 

eller tilbage (se illustration C). I 2-fløjede terrassedøre kan 

rammens pres mod tætningslisten desuden justeres ved at 

løsne slut blikkene i bund- og overkarm (se illustration d). 

Herefter drejes de øverste plader 90° med eller mod uret alt 

efter, om presset skal øges eller mindskes. Til sidst fastgøres 

slutblikkene igen.

Rammeløfteren, som støtter døren i lukket stilling, skal ind-

stilles i højden, når døren er monteret eller efter justering. 

Løsn de to skruer i paskvillen og et lille hjul kommer til syne i 

bunden af dørrammen. Hjulet justeres op og ned ved at  løsne 

eller stramme de to skruer. Efter endt justering skal hjulet 

støtte på alu-bundkarmen.

TERRASSEdøR

b dCA

bETjENINg 
Terrassedøren betjenes med et greb, der aktiverer en lukke-

mekanisme med tre lukkepunkter. grebet har forbindelse til 

en friktionsbremse, der kan fastholde døren i en vilkårlig, 

åben stilling – dog ikke ved kraftig blæst. Friktionsbremsen 

aktiveres ved, at du drejer grebet nedad til lodret stilling, når 

du har åbnet døren til det punkt, hvor du ønsker at fastholde 

den. Terrassedøren kan være 2-fløjet. I så fald åbner du den 

stående ramme ved at aktivere børnesikringen.  

juSTERINg
Skulle der i forbindelse med isætning eller senere opstå be-

hov for at justere rammens placering i karmen højdemæssigt, 

gøres det let ved at dreje skruen med en 5 mm unbraco nøgle 

(illustration A). Sidevejs justering foretages ligeledes med en 

5 mm unbraco nøgle (illustration b). det er vigtigt, at skruer-

ne justeres ligeligt - beslagene må ikke skævvrides. 

bA

TERRASSEdøR

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL døRE
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bETjENINg
døren betjenes med grebet, der udløser tre funktioner: 

1)  Sidehængt funktion:  Når grebet drejes til vandret stilling, 

kan rammen åbnes indad, så den udvendige del af døren 

kan rengøres indefra. ved stærk blæst skal du lukke døren 

eller sikre, at rammen ikke åbner uhensigtsmæssigt meget 

og bliver beskadiget.

2)  bundhængt funktion:  Når grebet drejes til lodret position, 

så det peger opad, åbnes rammen ca. 10 cm indad foroven. 

Hermed skabes en god ventilationsmulighed.

3)  Lukket dør: I lukket stilling skal grebet stå i lodret positi-

on og pege nedad. 

En fejlfri betjening af den sidebundhængte dør sikres ved, at 

du presser rammen let ind mod karmen, når du skifter mellem 

de tre grebsind stillinger.

juSTERINg
Lukketrykket justeres ved at dreje den bageste skrue i 

hjørne  bundhængslet (se illustration A). brug en torx 15 eller 

drej låserullerne på siderne af døren (se illustration b).  

Er du i tvivl om justering af døren spørg evt. din  håndværker 

eller læs mere på www.rationel.dk under Råd & vejledning.

SIdEbuNdHæNgT døR

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL døRE

A b

bETjENINg Og juSTERINg AF RATIONEL døRE

bETjENINg
Åbn hæveskydedøren ved at dreje grebet 180° nedad. Herved 

presses to sæt hjul nedad og løfter den bevægelige del af 

døren, så den kan skubbes til side. Lukning sker i modsat 

rækkefølge.

juSTERINg
Hvis den bevægelige dør lukker for stramt eller for løst, kan 

justering foretages ved hjælp af rigleboltene, der sidder i 

 sidekarmen i lukkesiden (se illustration A). 

Afstanden mellem den bevægelige og den faste ram me kan 

 justeres på til holder  beslaget på den bevæge lige ramme  

(se illustration b).

Hold altid køreskinne og dermed hjul fri for snavs, så  opnår 

du den bedste funktion.

HævESKydEdøR

A b



R A T I O N E L  b R u g E R v E j L E d N I N g 1 7

Nye vinduer er tætte. den kendsgerning kræver ofte en an-

den adfærd, end den du havde, da du måske levede med gam-

le og utætte vinduer. de sørgede nemlig selv for en naturlig 

ventilering af huset – også på tider, hvor du ikke ønskede 

det.

det nye er, at det nu er dig, der skal sørge for, at der bliver 

luftet ud. Og det er en myte, at det koster masser af energi 

og penge at foretage en grundig udluftning. du skal blot 

gøre det på den rigtige måde.

Luk et vindue eller en dør helt op – og helst, så der opstår 

gennemtræk. På den måde skifter du den varme, fugtige in-

deluft ud med en kold og tør luft udefra på under 10 minut-

ter. På den kor te tid sker der ingen nedkøling af rummets 

tunge ting som møbler, vægge, gulve o.l. – og energitabet er 

så lille, at det næppe kan registreres. Især i nyt byggeri er 

udluftning vigtig. bygge fugten fra mur og gulv kan blive 

 siddende i op til 24 måneder.

Hvis du foretager en grundig udluftning et par gange om da-

gen – fx om morgenen i soverum og badeværelse, om aftenen 

i køkken, alrum og stue – så er du med til at sikre et behage-

ligt og sundt indeklima for dig og din familie.

dug på ruden er ofte et sikkert tegn på manglende udluft-

ning. Men det er ikke altid tilfældet. det kommer nemlig helt 

an på, om duggen sidder på indersiden, ydersiden eller mel-

lem de to stykker glas i termoruden. 

dug PÅ udvENdIg SIdE AF RudEN 
– ET POSIT Iv T PRObLEM 
dug på ruden er et positivt problem, hvis blot den sidder på 

rudens yderside. Så er det nemlig bevis på, at ruden er en 

energirude, og at den fungerer efter hensigten.

I forbindelse med visse vejrtyper – fx en frostklar nat, hvor 

varmeudstrålingen fra jorden ud i luften er stor, kan der op-

stå perioder i de tidlige morgentimer, hvor energirudens ydre 

overflade er koldere end den udendørs luft. det resulterer 

i dugdannelser midt på rudens yderside. duggen forsvinder 

igen, når den udvendige lufttemperatur i løbet af dagen 

 stiger.

denne dugdannelse skyldes energiruden, hvor det inderste 

stykke glas er forsynet med en ikke synlig belægning, der 

 reflekterer varmen tilbage til lokalet. Samtidig er  rummet 

mellem rudens to stykker glas fyldt med en inaktiv luftart, 

 argon, der også medvirker til, at varmen indefra ikke når ud 

til det yderste stykke glas og varmer det op. derfor er det 

 muligt, at energirudens yderside kan blive koldere end den 

udendørs luft. dug på den udvendige side kan ikke opstå på 

de traditionelle, gammeldags termoruder, hvor der al tid slip-

per en del varme ud gennem ruden og opvarmer det yderste 

lag glas.

dug PÅ INdvENdIg SIdE AF RudEN…  
LuFT ud! 
Sidder duggen derimod på den indvendige side, er det et tegn 

på, at den relative fugtighed inde i boligen er for høj og bør 

nedbringes, hvis man vil und gå råd og fugtskader samt et dår-

ligt inde klima. Læs mere om udluftning øverst på denne side.

dug MELLEM dE TO ST yKKER gL AS 
– RudEN ER PuNKTERET ! 
Endelig kan der forekomme dug inde i ruden mellem de to 

stykker glas. det er et sikkert tegn på, at ruden er punkteret, 

og at den bør skiftes ud.   

udLuFTNINg Og INdEKLIMA KONdENS PÅ RudER
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Rationel anvender udelukkende fingerskarret træ i produk-

tionen af vinduer og døre. det betyder, at vi har fjernet alle 

væsentlige knaster fra træet for at forhindre knastudtræk. 

Forekommer der på trods af dette knastudtræk, skyldes det, 

at træ er et levende materiale, der arbejder over året. 

Knastudtræk kan afhjælpes på følgende måder:

•	 	Tag	en	blød	klud	vædet	med	husholdningssprit	og	tør	med	

blød hånd på udtrækket. vask efter med rent vand. 

•	 	Harpiks,	der	er	krystalliseret,	kan	fjernes	med	en	stiv	

 børste eller skrabes bort. 

Hvis den malede overflade er blevet beskadiget under pro-

cessen, slibes området med fint sandpapir og ny maling 

 påføres med en blød pensel eller kortluvet rulle.

Rationel vinduer A/S er tilsluttet dansk vindues Certifice-

ring, og alle Rationels produkter er dvC- godkendte. dvC 

foretager løbende kontrol af, at produkter og produktion 

som et minimum opfylder vinduesIndustriens Tekniske be-

stemmelser. vinduesIndustriens garantibestemmelser gælder 

for Rationels produkter.

garantien dækker fabrikations- og materialefejl ved vinduer 

og døre, der er leveret og anvendt i danmark (ekskl. Færøer-

ne og grønland). garantien gælder 5 år fra produktions-

tidspunktet. Ruder er omfattet af glasindustriens garanti 

mod punkterede ruder (5 år) og visuelle fejl (1 år). En even-

tuel  reklamation skal rettes til den hånd vær ker eller forhand-

ler, hvor du har købt vinduerne og dørene. ved henvendelse 

til håndværkeren eller forhandleren skal du oplyse ordre-

nummeret på det pågældende vindue eller den pågældende 

dør. Ordrenummeret er en 7-cifret kode, som findes i 

aluminiums profilet mellem de to lag glas. Skyldes en fejl for-

kert betjening eller manglende pleje, dækker garantien ikke. 

Er årsagen til reklamationen en fejlagtig mon tage, skal 

 reklamationen rettes til den hånd værker, der har monteret 

elementerne. 

I dokumentet ”vinduesIndustriens garantierklæring” kan du 

læse mere om, hvad garantien på vinduer og døre dækker. 

I ”glasindustriens garantierklæring” kan du få detaljeret 

 information om garantien på ruder. begge dokumenter kan 

downloades fra www.rationel.dk / Information / garanti. 

Her kan du også hente nyttig viden om ruder i publikationen 

”Kort og godt om termo ruder”.

gARANTIFINgERSKARRET TRæ
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HjEM MEd gOdE ENERgIER

HJem med gode energier

godt, solidt kvalitetshåndværk har kendetegnet Rationels 

vinduer og døre, siden de første blev sendt fra fabrikken i 

Sdr. Felding i 1954. Rationel har på det grundlag opbygget et 

sundt fundament og er i dag en international virksomhed 

med aktiviteter i danmark, England, Irland og Polen. 

I dag producerer vi energibesparende og -bidragende vinduer 

og døre, som komfort- og indbrudsmæssigt ligger helt i 

front. Produkterne sikrer dig lavere udgifter til varme, et 

bedre og sundere indeklima og langt mindre CO2-belastning 

af miljøet. desuden fjerner vores produkter gener som træk 

og kuldenedfald, der følger med gamle, utætte vinduer og 

døre. Rationel anvender fyrretræ fra FSC-certifi cerede, 

nordeuropæiske skove. 

vi ønsker, at vores forhandlere og kunder med sindsro og 

god samvittighed kan vælge Rationels produkter og dermed 

bidrage til den gode energi. både hjemme og ude i verden. 

Rationel ejes i dag af dOvISTA, et datterselskab under vKR 

gruppen, der har omkring 15.000 medarbejdere i mere end 

40 lande.

Rationel vinduer A/S

dK-7280 Sdr. Felding

www.rationel.dk 01
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