DVV Kvalitets- og garantimærke
for vinduer og døre
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Oplysninger om DVV-mærkede vinduer og yderdøre
Alle vinduer og yderdøre, der er omfattet
af ordningen, skal være forsynet med et
synligt mærkat med DVV-logoet. Mærkatet rummer desuden oplysninger om,
hvem der har fremstillet vinduet med
enten virksomhedens navn eller det
tildelte certifikatnummer. Mærkatet vil
typisk være placeret på vinduets indvendige fals.
På www.dvv.dk findes en oversigt over
alle certifikatnumre, ligesom det er muligt
at finde en lang række mere detaljerede
oplysninger om ordningen.

Dansk Vindues Verifikation
www.dvv.dk
VinduesIndustrien
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Århus C
Tlf. +45 3190 2090
info@vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk
Produktcertificering
Udføres altid af et uvildig certificerings
organ, som er godkendt jf. Dansk
Akkrediterings (DANAK) bestemmelser.

Til vores samarbejdspartnere og forbrugere
Vi er meget glade for at DVV-kvalitets- og garantimærket har så stor gennemslagskraft hos
både professionelle aktører og forbrugerne.
VinduesIndustrien har talt med en forbruger, en håndværker og et arkitektfirma om, hvilke
forhold de prioriterer, når de skal vælge vinduer og døre, som er omfattet af DVV-kvalitetsog garantiordningen.
På de følgende sider har vi samlet deres udtalelser og afslutningsvis lidt om den gode
garantiordning og de kvalitetsstandarder, som ”De Tekniske Bestemmelser for DVV” sætter
for vinduer og døre. På bagsiden er indsat en opdateret liste over de DVV-certificerede
virksomheder.
Med venlig hilsen
Claus Arberg
Formand for VinduesIndustrien i Danmark
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Forbrugeren
VinduesIndustrien har talt med familien Nielsen fra Viborg om, hvad de
lagde vægt på, da de for nylig skulle vælge nye vinduer og døre til deres
ældre hus.
Vinduesudskiftningen blev grundigt forberedt – både i forhold til husets
oprindelige æstetik, ønsket kvalitet og funktionalitet, holdbarhed samt
naturligvis pris. DVV-forbrugergarantien var også udslagsgivende for
deres valg.
Familien betoner, at de blandt andet nærlæste DVV’s tekniske bestemmelser for frem
stillingen med fokus på materialer og overfladebehandlingen. De ønskede nemlig
vinduer, som havde en lang holdbarhed, og som kræver et minimum af årlig vedligeholdelse.
Når valget faldt på vinduer og døre fra en DVV-certificeret vinduesfabrik, skyldtes det,
at den er tilknyttet DVV-garantiordningen, som yder private forbrugere en fem års totalgaranti og som hele vinduesbranchen står bag.
”Med arkitektens og tømrermesterens hjælp kom vi hurtigt på rette spor, både hvad
angik vinduernes æstetik i forhold til husets stil og alder og lovgivningens krav, blandt
andet til energiforbrug og redningsåbninger.”
”Det betød også meget, at både arkitekten, trælasten og ikke mindst vores dygtige
tømrermester anbefalede de DVV-mærkede vinduer og døre til vores renoverings
projekt,” slutter familien Nielsen.
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Håndværkeren
VinduesIndustrien har spurgt tømrermester Peter Venø Nielsen,
Sjælland, hvorfor hans firma altid trofast vælger vinduer og døre fra
producenter, som er tilknyttet DVV-certificeringsordningen.
Peter Venø Nielsen fremhæver tre grunde. For det første, er DVV-virksomhedernes vinduer og yderdøre udviklet med baggrund i det danske
klima med meget regn, rusk og kulde og forfinet i forhold til den danske
bygningskultur.
For det andet ved man, at når vinduet eller døren har DVV-mærket i falsen, er de mange krav i ”De Tekniske Bestemmelser for DVV” overholdt og kontrolleret af et uvildigt
certificeringsorgan.
Det giver en stor tryghed, når det gælder monteringen, og for at kunderne efterfølgende er tilfredse.
For det tredje fremhæver tømrermesteren DVV’s garantiordning, som yder alle private
forbrugere en fem års totalgaranti på alle DVV-mærkede vinduer og døre. Denne gælder, hvis der mod forventning skulle være mindre eller større mangler ved vinduerne
eller dørene.
”Samlet set betyder det, at kunderne føler en stor tryghed, og som regel vender de
tilbage med nye ordrer,” slutter tømrermester Peter Venø Nielsen.
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Arkitekten
Et af Danmarks store og velrenommerede arkitektfirmaer C.F. Møller A/S
har også med stor interesse fulgt VinduesIndustriens implementering af
Dansk Vindues Verifikation og de dertil knyttede tekniske bestemmelser
og garantiordningen.
C. F. Møller har været arkitekter på store projekter som Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital m.fl.. Seniorprojektleder, arkitekt Knud
Bach-Mikkelsen har mange års erfaring med projektering og bygherrerådgivning i forhold til valg af vinduer og døre til mange projekter. Han er
ikke i tvivl om DVV-ordningens mange kvaliteter og betydning for tegnestuens valg og
beskrivelse af produkterne.
”Især i forbindelse med den første dialog med bygherren er det vigtigt at være klædt
rigtigt på, hvad angår projektets vinduer og døre – både de æstetiske og tekniske kvaliteter.”
”Bygherren eller dennes rådgiver har ofte allerede hørt om den nye DVV-ordning, så en
introduktion til denne er tit unødvendig. Ja, måske har bygherren allerede bestemt sig
for, at projektets vinduer og døre skal være underlagt ordningen, hvilket så fremgår af
udbudsmaterialet.”
Ud over DVV-ordningen fremhæver han også de enkelte producenters evne til at følge
med tiden, hvad angår de digitale redskaber, som de stiller til rådighed for tegnestuen.
Seniorprojektleder og arkitekt Knud BachMikkelsen er glad for, at VinduesIndustriens
medlemmer fremstiller produkter, der æstetisk, energi- og lovgivningsmæssigt lever op til nutidens krav til performance og til
DVV-garantiordningen.
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DVV-garantien
DVV-mærket i vinduets fals er forbrugerens synlige bevis på, at vinduet eller yderdøren
er omfattet af DVV-garantiordningen.
DVV-garantien er en 5-årig totalgaranti på hele vinduet eller yderdøren, inklusiv ruden.
DVV-garantien dækker for forbrugerens vinduer og yderdøre, hvis:
•
•
•
•

Der mod forventning er fejl og mangler på elementerne
Ruderne er punkterede
Virksomheden ikke kan (f.eks konkurs) eller vil leve op til garantiordningen
Et godkendt ankenævn (f.eks Byggeriets) giver forbrugeren medhold i en klage og
virksomheden ikke kan eller vil leve op til afgørelsen

Garantiordningen har en dækningssum pr. sag på 200.000,- kr. og et maksimum på
DKK 10.000,- pr. element samt 1 million pr. virksomhed.
		

VinduesIndustrien i Danmark, som står bag DVV-garantiordningen,
omfatter ca. 50 virksomheder og over 90 pct. af alle de fremstillede
vinduer og yderdøre i Danmark.
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Tekniske Bestemmelser for DVV
De Tekniske Bestemmelser – som de certificerede vinduer og yderdøre skal leve op
til – er samlet i et omfattende kvalitetskatalog kaldet ”De Tekniske Bestemmelser for
DVV”. Disse bestemmelser er udarbejdet af eksperter fra VinduesIndustrien og Teknologisk Institut og kan i deres helhed læses og downloades på www.dvv.dk.
De Tekniske Bestemmelser for DVV omfatter alle typer vinduer og døre, uanset om de
er fremstillet af træ, plast, aluminium eller FRP (Fiber Reinforced Polymer) eller kombinationer heraf.
Bestemmelserne bruges som certificeringsgrundlag for de uvildige certificeringsorganer
og DVV-logoet må kun anvendes på certificerede produkter.
I De Tekniske Bestemmelser stilles der en række minimumskrav som blandt andet
omfatter:
•
•
•
•
•

Ledelse og kvalitetsstyring
Produkternes konstruktion og udformning
Kvaliteten af materialer og delkomponenter
Udførelse af og finish på arbejdet
Afprøvning af specifikke egenskaber

Der gennemføres typisk et eller to årlige kontrolbesøg. Alle VinduesIndustriens 
medlemmer skal være tilsluttet ordningen, men ordningen er også åben for
ikke-medlemmer.
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Medlemsliste pr. 14.07.2022
AP Facader A/S
Industrivej 35
9700 Brønderslev
www.ap-facader.dk
A
Arlange PVC UAB
Gamyklos Str. 5
LT-96155 Gargzdai
www.arlanga.lt
P
Arlanga Wood UAB
Jankiškiy Str. 13C LT-02300
Vilnius www.arlanga.lt
T HT Ø
AS Facader A/S
Smedevej 14
7430 Ikast
www.asfacader.dk
A
B.P. Vinduet A/S
Seinhussvej 30
4672 Klippinge
www.bp-vinduet.dk
T Ø
Bøjsø Døre & Vinduer A/S
Højagervej 7
6623 Vorbasse
www.boejsoe.dk
T Ø
Cetonia A/S
Hedemølle Industrivej 1
8850 Bjerringbro
www.cetonia.dk
T HT Ø TA
danalu a/s
Jegstrupvej 6D
7800 Skive
www.dan-alu.dk
A
Dana Vinduer A/S
Industriparken 12, Lind
7400 Herning
www.dana-vinduer.dk
T HT Ø TA

Dovista A/S
Bygholm Søpark 21D
8700 Horsens
www.dovista.dk
T TA Ø

HåndværkerVinduet
v/ Mette Edsen
Sundbyvej 66
7950 Erslev
www.haandvaerkervinduet.dk
T HT Ø TA

Eiler Thomsen Alufacader A/S
Ivar Lundgaards Vej 2
7500 Holstebro
www.et-alu.dk
A

Idealcombi A/S
Nørre Allé 51
7760 Hurup
www.idealcombi.dk
T Ø TA FRP

Ejnar Christiansen Sølsted A/
S Ribe Landevej 84
6270 Tønder
www.ejnarchristiansen.dk
P

JH  TRIO Vinduer & Døre A/S
Sattrupvej 2
8752 Østbirk
www.jhtrio.dk
T HT

FP AluGlas A/S
Hjortevej 4
7800 Skive
www.fpaluglas.dk
P A

KASTRUP A/S
Mosebyvej 40
7500 Holstebro
www.kastrupvinduet.dk
T HT Ø P TA

Hansen Polska Sp. Z.o.o.
Rudna Mala 47
PL-36060 Glogow Malopolski
www.hansengroup.biz
A

Klaaborg Vinduer og Døre ApS
Nørre Allé 26
6070 Christiansfeld
www.klaaborg.dk
T Ø

HCTC UAB
Pramonės g. 97
LT-11115, Vilnius
www.hctc.lt
T HT Ø TA

KPK Døre & Vinduer A/S
Rogalandsvej 3
7900 Nykøbing Mors
www.kpk-vinduer.dk
T Ø TA

HSHansen A/S
Bredgade 4
6940 Lem St.
www.hshansen.dk
A

Krone Vinduer A/S
Ålborgvej 570
9760 Vrå
www.kronevinduer.dk
T HT Ø TA FRP

Hvidbjerg Vinduet A/S
Østergade 24
7790 Thyholm
www.hvidbjergvinduet.dk
P TA

Lodberg Plastvinduer A/S
Energivej 17
6700 Esbjerg
www.lodbergplast.dk
P
Lysmatic Facader A/S
Tofte Industri 12
3200 Helsinge
www.lysmatic.dk
A

Danish Wood Windows UAB
Kiemeliu. g.1, Stasiunu K
LT56137 Kaisiadoriu raj
T HT Ø TA

Forkortelser:

T
Ø

= Træ
= 2ØKO

HT = Hårdttræ
TA = TræAlu

A
P

= Aluminium
= Plast

Nordan AB
Grebbestadsvägen 8
SE-45 791Tanumshede
www.nordan.se
T TA

Tommerup Vinduet A/S
Ellehaven 2-9
5690 Tommerup
www.tommerupvinduet.dk
T HT Ø P

Nordan UAB
Montuotoju str. 6
LT-89101 Mazeikiai
www.nordan.lt
A

UAB Aluflam
Ukmerges str. 7
LT-55101 Jonava
www.aluflam.lt
A

Nordan Vinduer A/S
Voldjergvej 12 st. tv.
8240 Risskov
www.nordan.dk
T TA

UD Vinduer A/S
Vestergade 22
8860 Ulstrup
www.ud-vinduer.dk
T HT Ø TA

Obbekjær Vinduer A/S
Gl. Landevej 14
6760 Ribe
www.obbekjaervinduer.dk T
HT TA

UnikFunkis A/S
Livøvej 10
8800 Viborg
www.unikfunkis.dk
T HT Ø TA

Outline Vinduer A/S
Fabriksvej 4, postboks 80
9640 Farsø
www.outline.dk
T Ø TA

Ventisol A/S
Nordre Ringvej 9
9760 Vrå
www.ventisol.dk
P

Outrup Vinduer & Døre A/S
Outrupstræde 36
7900 Nykøbing Mors
www.outrup.dk
T Ø TA

Vindunor A/S
Aalborgvej 86
9800 Hjørring
www.vindunor.dk
T HT Ø TA

Primo Vinduer A/S Gammel
Møllevej 5
6660 Lintrup
www.primovinduer.dk
P

Vipo Vinduer A/S
Håndværkervej 3
7770 Vestervig
www.vipo.dk
T HT Ø

Ravn Alu Vinduer & Døre A/S
Herstedøster Skolevej 16
2620 Albertslund
www.ravnalu.dk
A

Wega Vinduer A/S
Industrivej 24
7900 Nykøbing Mors
www.wega-vinduer.dk
T HT Ø TA

STM Vinduer A/S
Kassebøllevejen 3
5900 Rudkøbing
www.stmvinduer.dk
T HT Ø TA
TL BYG A/S
Gartnervej 9
9200 Ålborg SV
www.tlbyg.dk
T HT Ø TA

FRP =

Fiber Reinforced
Polymér

