


Din partner

Vi er foran trenden og udviklingen samt miljøet er altid i højsædet. 

Vort mål og højest værdi er at være en pålidelig og troværdig partner.

UAB Ecohomeliving der er et Dansk ejet og ledet selskab hjemhørende i Litauen, vi garante-

rer en seriøs og troværdig service, vi holder vort ord, har altid en løsning klar, vi er i balance 

med de menneskelige værdier  og normer, forretnings etik, ære, og leverer altid en profes-

sionel behandling til vore kunder, dette uanset om Du er en af vore medarbejdere, kunde, 

leverandør og for dette tager vi ikke ekstra betalinger for,  det er blot vor måde som vi er 

på, derfor er Dine forventninger til os meget vigtig for at der kan bygges et lang varigt kunde 

forhold op.

Et par flere fakta vedrørende vores aktiviteter, selskabet har en lang historie. Den vigtig-

ste aktivitet UAB Ecohomeliving,  er  at levere produktion af træ og aluminium klædte træ 

vinduer og udvendige døre.  Vi er en ret ung virksomhed med et højt kvalificeret kreds og 

erfarne eksperter. Firmaet er leverandør til det Danske, Norske og Svenske marked. Vores 

leverandører besidder produktions attester CE, DVC (Dansk Vindues Certificering), NDVK 

(Norsk dør og vindue kontrol). Vore partnere har stor tillid til produkterne som er af meget 

høj kvalitet, produkterne kan til enhver tid skræddersyes og tilpasses de forskellige eksklu-

sive anmodning fra vore kunder.

Træ - ALUmiNiUm - GLASFACADEr



Skandinavisk type produkter til energibesparelser.
Komponenter i D’LUX og A’LUX

•	 115 mm tykkelse ramme fra kunder foretrukne træ sort (finger skåret eller massiv fyr. lærk, eg, maghoni)
•	 Alle rammer er imprægneret, grundet og malet i kundens foretrukne rAL, NCS farve eller lakeret.
•	 Danske fittings PN:
•	 Dobbelt - Glas enhed, fra verdens førende glas producenter:
•	 Nordwin aluminiumbeklædning system fra GUTmAN til Alu’x produkter.

•	 Varmeledningsevne sats (koefficient) Uw = 1,4 W / (m2K) *:
•	 E-ref = 30,6 kWh/m2:
•	 Lyd isolering faktor 34 dB

D’LUX
A’LUX
produkter

D’LUX A’LUX

Dansk Vindues CertificeredeDVC

* Hele vinduet  1230 mm x 1480 mm



iV 68
iV 68+Alu

iV 68

Økonomisk løsning til energibesparelse.

Komponenter i IV68:

•	 materiale beskrivelse af iV68:
•	 0,68 mm tykkelse ramme fra kunder foretrukne træ sort ( finger skåret eller massiv fyr. lærk, eg, maghoni):
•	 Alle rammer er imprægneret, grundet og malet i kundens foretrukne rAL, NCS farve eller lakeret:
•	 Tysk fittings SiEGENiA Aubi;
•	 Dobbelt glas enhed fra verdens førende glasproducenter
•	 Unik’’4650’’aluminiumbeklædning system fra GUTmAN til iV68 + Alu-produkter.

•	 Varmeledningsevne sats (koefficient) Uw = 1,5 W / (m2K) *;
•	 Lyd isolering faktor 33 Db
•	 Vand resistent under 600 Pa

iV 68+Alu

* Hele vinduet  1230 mm x 1480 mm



iV78
iV 78 + Alu

iV78

Den optimale løsning til energibesparelse.

Bestanddel af IV 78:

•	 78 mm tykkelse rammen fra kunde, s foretrukne træ sort (finger Skåret eller massiv fyr. lærk, eg, maghoni)
•	 Alle rammer er imprægneret, grundet og malet i kundens foretrukne rAL, NCS farve eller lakeret:
•	 Tysk fittings SiEGENiA Aubi;
•	 Dobbelt og eller 3 lag  glas enhed fra verdens førende glasproducenter
•	 Unik’’4650’’aluminiumbeklædning system fra GUTmAN til iV68 + Alu-produkter.

•	 Varmeledningsevne sats (koefficient) Uw = 1,4 W / (m2K) *;
•	 Lyd isolering faktor 35 Db
•	 Vand resistent under 600 Pa

iV 78+Alu

* Hele vinduet  1230 mm x 1480 mm



iV 84
iV 84 + Alu

iV 84

Den bedste energi besparende løsning

Bestanddel af IV 84:

•	  84 mm tykkelse rammen fra kunde, s foretrukne træ sort (finger Skåret eller massiv fyr. lærk, eg, maghoni)
•	 Alle rammer er imprægneret, grundet og malet i kundens foretrukne rAL, NCS farve eller lakeret:
•	 Tysk fittings SiEGENiA Aubi;
•	 Dobbelt og eller 3 lag  glas enhed fra verdens førende glasproducenter
•	 Unik’’4650’’aluminiumbeklædning system fra GUTmAN til iV68 + Alu-produkter.

•	 Varmeledningsevne sats (koefficient) Uw = 1,4 W / (m2K) *;
•	 Lyd isolering faktor 35 Db
•	 Vand resistent under 600 Pa

iV 84+Alu

* Hele vinduet  1230 mm x 1480 mm



iV 68 THErmo Træ - ALUmiNiUm – GLASFACADEr

iV 68 THErmo

Løsning til passiv energi byggeri.

Komponenter i IV 68 Thermo:

•	 68 mm tykkelse ramme til kunde, s foretrukne træ sort(finger Skåret eller massiv fyr. lærk, eg, maghoni)
•	 Alle rammer er imprægneret, grundet og malet i kundens foretrukne rAL, NCS farve eller lakeret:
•	 Tysk fittings Siegenia Aubi;
•	 Tripple glas enhed fra verdens førende glasproducenter
•	 Unik’’4650’’aluminiumbeklædning system fra GUTmAN til iV68 + Alu-produkter.

•	 Varmeledningsevne sats (koefficient) Uw =  0,74 W / (m2K);
•	 Lyd isolering faktor 36 Db
•	 Vand resistent under 600 Pa

Kompleks løsning for at dække de store 
områder.

Komponenter af træ - Aluminium - Glasfacader:

•	 59 eller 60 mm bred limet træramme til kunde, s 
foretrukne træ sort(finger Skåret eller massiv fyr. 
lærk, eg:

•	 Alle rammer er imprægneret, grundet og malet i 
kundens foretrukne rAL, NCS farve eller lakeret:

•	 Enhver type glas paneler fra 24 mm til 44 mm tyk-
kelse;

•	 Aluminiumbeklædning system fra Schüco’’FW50 + 
AoT eller GUTmANN’’LArA GF’’

Træ - ALUmiNiUm - GLASFACADEr





Kontaktai  / Contact:
www.ecohomeliving.lt
info@ecohomeliving.lt  
 
UAB Ecohomeliving
LT 08337 Vilnius
Lithuania
 
Telefonai / Phones:
+ 45 88 80 26 65 
+ 370 686 80 764 
 
PVm / VAT Number: LT100006312614
Įm. Kodas / Company code: 302633057
Bank: SEB BANKAS
Swift: CBViLT2X
iban number / konto nummer
LT 55 7044 0600 0770 3236


