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HVORFOR

Innovation handler ikke kun om forskning og per-
soner med en videregående uddannelse, Outercore 
har udviklet vindueskassetten, i tæt samarbejde med 
håndværkerne, for at få et så rentabelt og funktionelt 
produkt som muligt.

Vi tror at håndværkerne ved, hvad der er behov for. Og vi 
tror på konceptet ”Fra håndværk til industri”, hvor hånd-
værk og viden mødes, så der udvikles innovative løsninger.

Vores ambition og værdigrundlag er, at både håndværkeren 
og bygherren skal få et positivt resultat, ud fra vores produkt.

Vi laver byggevareløsninger, fordi vi ved, at vi kan lave 
bedre, smartere og fremtidssikrede byggevarer, der 
vil ændre måden at bygge på.

HVORDAN
Ved at være innovativ og kreativ, tænke nye materi-
aler og anvende princippet om at bringe kreativ viden 
ind i håndværket. Samtidig sætter vi kundens behov 
i første række, ved at tænke og udvikle gennem kun-
den.

HVAD
Vi laver byggevarer til større boligbyggerier og 

renoveringer af større boligområder

Outercore er en vindues-

monteringskassette, som muliggør nye 

monteringsmetoder og kassetten er 

lavet af uorganisk materiale, med en 

isolerende og innovativ opbygning.

GAMMELT VINDUE

OUTERCORE

NYT VINDUE
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FORDELE
PRODUKT PRÆSENTATION

FOR ENTREPRENØREN
For entreprenøren er det vigtigt, at kunne konkurrere på pris og tid på entreprisen. Her giver 
Outercore klare fordele med en dokumenteret kosteffektiv montagetid, der er med til at sikre 
større indtjening og minimere risikoen for fejl og mangler i byggeriet. Den enkle montagemetode 
muliggør en mere rationel og nem arbejdsproces, der kan være med til at sikre en akkordmæssig 
fordel. Systemet er let at gå til, og kræver ikke specialuddannelse i montage eller specialværktøj.

FOR ARKITEKTEN
For arkitekten giver Outercore frihed til at designe det arkitektoniske udtryk af bygningens facade, 
uden i første omgang at skulle tænke på de bagvedliggende konstruktioner, da Outercore vin-
dueskassetten er skjult bag den endelige beklædning. Med Outercore går man ikke på kompromis 
med brandsikkerheden, ej heller med energi og vedligeholdelseskrav i byggeriets levetid. Syste-
met er gennemtænkt, nemt at tilpasse alle slags bygninger og kræver ikke specielle og komplekse 
detailløsninger. Du skal ikke tænke på beslag, metalbeslagenes uheldige indvirkning osv., vores 
system er nemt og ligetil for alle. Detaljer og beskrivelser er tilgængelige for at du, som arkitekt, 
let kan indarbejde løsningen i dit udbudsmateriale.

FOR BYGNINGSEJER OG BRUGER
For bygherre og boligejer giver Outercore en optimal montageløsning af vinduer og døre, der op-
fylder nuværende og kommende krav til energivenligt byggeri og samtidig giver brandsikkerhed 
med brandklasse C, s3-d0 materiale. For beboere og brugere af bygningen, vil det medføre et 
mere behageligt indeklima, da kuldebroer i vinduesmontagen forsvinder.

Levering
Levering foregår enten som 

metermål og tilbehør, eller 

som kundetilpasset lever-

ing.

Samling
Basisplader og hjørnepro-

filer samles nemt. Husk at 

skrue hjørner fast ved hjælp 

af de præfabrikerede skrue-

huller.

Tilbehør
Man kan få leveret følgende 

tilbehør til opsætning: 

Skruepakke, Easy On opsæt-

ningsbeslag og Easy On 

Skråstiver.

Opsætning
Outercore sættes i vindueshul, enten via Easy On opsætningsbeslag 

eller understøtning. Outercore skrues fast i mur og der sprøjtes skum 

ind i hjørnestykkerne for fuldstændig tæthed. Fug kassetten i den ud-

vendige fugekant, eller brug Outercore Easy On isoleringsfolie.

Vindue monteres
Vindue monteres med 

normale karmskruer (brug 

ikke forsænkede skruer). 

Fugekant imellem vindue 

og Outercore er indlagt i 

Outercore hjørneprofil.  

Outercore anbefaler  

Outercores special fuge-

bånd, som er et fugebånd 

med luft og diffusionsåben 

membran. Fugebåndet,  

kan også bruges i Outercore 

fugebåndsfals, ved især 

elementbyggeri.

Vi vil gerne dele ud af de forskellige fordele for relevante faggrupper, da vi mener, 
at vi har et godt produkt for entreprenøren, bygningsejeren og arkitekten: Forde-
lene er mange – og de er lette at få øje på for alle involverede parter.
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HVORDAN FUNGERER OUTERCORE
Outercore er et selvstændigt element, som via uorganiske kompositmaterialer og sim-
pel montageteknik, giver mulighed for installation af vinduer og døre i facadeåbninger.

HVOR KAN OUTERCORE ANVENDES
Outercore kan anvendes ved de fleste typer af nybyggeri samt ved renovering. Outer-
core kan anvendes til bagvægskonstruktioner af træ, beton, tegl eller letbeton. 

PRODUKT FORKLARING OG
FORDELE MED OUTERCORE

Outercore er en innovativ og gennemtænkt montagekassette til valgfri placer-
ing af vinduer, i forbindelse med en udvendig facadeisolering. Outercore er en 
nyudviklet, enkel og energieffektiv montagekassette, som opfylder alle krav til 
fremtidens kuldebro-fri facadeløsninger.

DER ISOLERES HELT OP IMOD OUTERCORE,  

DER I SIG SELV ER ISOLERENDE VIA  

LUFTKANALER INDE I OUTERCORE.

Outercore opbygning med 
facademur i teglsten. 

Outercore opbygning med 
pudset facade. Facadeyder- 
væggen er her vist relativt 
dyb, den kan selvfølgelig 
variere i dybde(tykkelse).

Outercore opbygning, 
hvor det er en renovering 
af eksisterende facade. 
Alt efter hvordan hulmur 
udnyttes til isolering, vil 
dybden af yderisoleringen 
variere, hvilket Outercore 
kassetten selvfølgelig også 
kan. Ydermursløsning er 
her valgt som pudset, men 
kan være individuel fra 
projekt til projekt.

• Hurtig montage. 

• Stærke materialer med lang levetid.

• Testet af Dansk Teknologisk Institut  
 og Dansk Brand- og sikkerhedsteknisk institut.

• Energibesparende.

• Leveres som et samlet montagekit.

• Monteres udvendig uden at  
 forstyrre beboerne.

• Kan monteres løbende i takt med  
 arbejdsflowet på byggepladsen.

INDERVÆG VIST SOM DOBBELT, 

KAN OGSÅ VÆRE ENKELT.

INDERVÆG VIST SOM DOBBELT, 

KAN OGSÅ VÆRE ENKELT.
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ØKONOMISK ATTRAKTIVT

Som kunde tænker man altid på den mest optimale løsning, hvor økonomi spiller den 
helt store rolle. Men økonomi er mere end én ting. Vi har herunder opstillet nogle af 
de væsentligste overvejelser, som du skal tænke på, når du vurderer vores produkt.

MATERIALEPRIS
Vi har undersøgt markedet og ved, at vi har et produkt, som kan tåle sammen-
ligning med øvrige løsninger på markedet. Dette er bl.a. fordi vi ved innovativt 
arbejde, har begrænset materialebehovet. Her betaler du ikke for meget.

OPSÆTNING OG MONTERING
Outercore samles på 3 minutter og monteres på 5 minutter. Vores tilbehør 
minimerer yderligere tidsforbrug og øger samtidig arbejdstempoet. Det er vi 
stolte af og ved, at det sparer vores kunder for mange penge i tid og omkost-
ninger. Hvor svært kan det være?

MINIMÈR TILLÆGSPRODUKTER
Du skal ikke bruge alle mulige beslag og tillægsprodukter. Du samler og mon-
terer med alt i et produkt. Samtidig har vi tillægsprodukter, som reducerer dine 
omkostninger yderligere og forbedrer arbejdsmiljøet. Du ved, hvad du får.

DIN TID
Outercore reducerer den tid, du skal bruge på projektet. Du giver os målene, 
og vi leverer det hele beregnet, opskåret og lige til at montere. Din tid er nemlig 
meget mere værd andre steder - gør det du er god til.
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Outercore er simpel i sin opbygning. Det er fire 
hjørner og fire planker. Du skal bruge 4 skruer 
til hvert hjørne og alt efter størrelse, almindeli-
ge ikke forsænkede karmskruer til siderne.

Planker kan du vælge at få opskåret til dine vin-
duer, men ellers skal du bare save planker ud i 
de længder som dit vindue har, så har vi indlagt 
fugebredde på 10 mm. i hjørnesamlingen. 

• Saml hjørner og planker.

• Skru hjørner sammen.

• Sæt evt. Outercore fugebånd i  
 speciel udformet fals.

• Placér kassetten korrekt i murhul.

• Skru kassetten fast i bagvæg.

• Monter vindue og skru vindue fast  
 på normal måde.

BEREGNING PR. VINDUE ELLER DØR.

• Planker skal være samme længde   
 som vinduets mål.

• Du skal bruge fire hjørner

• Du skal bruge 16 stk. 7 mm  
 selvskærende skruer med en længde  
 på min 40 mm

• Du skal min. bruge 4 stk. 7,4 mm   
 selvskærende karmskruer, med en 
 min længde på 70 mm.

På vores hjemmeside outercore.dk kan du finde 
dokumentation og montagevejledning.

Vi leverer i stangmål eller opskåret og tilpasset dit 
behov. Vi kan levere dem sætvis, med skruer, lim 
og andre af vores innovative tillægsprodukter.

OPBYGNING 
OG BEREGNING

Outercore er godkendt og testet af de bedste firmaer. Vi har allieret os med Dansk 
Teknologisk Institut (DTI) og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) for at 
give kunden en optimal sikring og vejledning i brugen af Outercore.

Da vores produkt ikke har en norm, vi kunne teste op imod, har vi valgt at gå læn- 
gere, end vi er forpligtet til. Og i samarbejde med DTI og DBI, har vi fundet frem 
til test normer, som giver vores kunder den bedste sikkerhed for, at de bruger et 
kvalitetsprodukt.

Outercore er testet med samme norm for CE-mærkningen af vinduer jf. DS/EN 
14351-1. Sammenholdt med dette, har vejledningen fra DBI været, at vi skulle teste 
i forhold til standard EN 13823 og EN ISO 11925-2.

Al dokumentation kan findes på www.outercore.dk

ba.s.gb

15 mm lamelparket
Udstøbt skumbeton
Facadeelementer
Opklodsning facadeelementer
Betondæk udstøbes
Tilpasset Outercore basisprofil
Outercore Basisprofil
Outercore skråstiver

Mål 1:2

ba.s.gb

Præfabrikeret lysning
Outercore Basisprofil
Outercore skråstiver
Facadeelement
Opklodsning facadeelementer

ba.s.gb

Opklodsning facadeelement
Facadeelement
Outercore Basisprofil
Præfab. lysning

1. 15 mm lamelparket
2. Udstøbt skumbeton
3. Facadeelementer
4. Opklodsning facadeelementer
5. Betondæk udstøbes
6. Tilpasset Outercore basisprofil
7. Outercore Basisprofil
8. Outercore skråstiver

1. Præfabrikeret lysning
2. Outercore Basisprofil
3. Outercore skråstiver
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5. Opklodsning facadeelementer
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2. Facadeelement
3. Outercore Basisprofil
4. Præfabrikeret lysning
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OPBYGNING AF MUR MED OUTERCORE

Yderligere tegninger og  

forslag på outercore.dk
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TILLÆGSPRODUKTER

Outercore har udviklet en række tillægsprodukter, som vi anbefaler at gøre brug af.  
Tillægsprodukterne er udviklet til at give håndværkeren optimale vilkår i monterin-
gen og eliminerer tidsspild. Brugen af Outercore tillægsprodukter gør at garantien for 
produktet holder.

ARKITEKT OG KONSTRUKTØR

Outercore har overrasket os meget i, hvor nem den er at arbejde med. Den vil 

være et af de innovative produkter, som vi i bygge branchen vil komme til at bruge 

i fremtiden. Outercore er et vigtigt element for os, i bestræbelser på at leve op til 

de nye klimaer og energi krav til byggeri. Vi har stort fokus på energi, indeklima 

og genanvendelighed er et stigende krav, der stilles fra vores kunder. Og det lever 

Outercore til fulde op til.

Meissner & Sigh, www.m-s.dk v/ Dorte Sigh

ENTREPRENØR 

Produktet revolutionerer den måde, vi sætter vinduer op på, samtidig 

med at det løser mange af vores isolerings og tæthedsproblematikker. 

Outercore er meget nem at samle og sætte op. Vi oplever, at den sparer os 

for mange timer og omkostninger. Outercore har gennemtænkt produk-

tet, og indeholder mange løsninger, der hjælper os alle i hverdagen og 

fremover. Det er helt sikkert, at dette produkt skal man ikke gå udenom, 

hvis man vil have den bedste løsning til sit projekt - også på sigt.

BGB v/ Bertel Gantriis

TØMRER  

Outercore er en løsning, som har gjort vores arbejde med vinduesmontering meget 

nemmere. Outercore giver os fleksibilitet, da vi ikke i så høj grad behøver at tænke på 

vind og vejr. Samtidig er materialet og produktet nemt at arbejde med, og der er ikke 

så mange beslag og ting vi skal tage hensyn til. Det er så lige til som det kan være. 

Outercore tillægsprodukter og de ydelser som de tilbyder, gør også montering og 

arbejdsmiljø meget nemmere for os. En glad håndværker arbejder bedre, og vi kan 

se, at der står en håndværker bag de tanker, som har skabt Outercore.

A-Byg & Energi V/ Franck Andersen

OUTERCORE SPECIAL FUGEBÅND
Med indbygget membran, som samtidig med at den isolerer, også er diffusion-
såben. Dokumentation kan ses på outercore.dk

OUTERCORE SPECIAL FOLIEBÅND
Kan bruges til al slags afdækning. Hæfter på stort set alle materialer og overflad-
er. Er tæt også overfor slagregn. Kan optage bevægelser i bygningskonstruktion-
er, så den modvirker sprække dannelser. Se dokumentation på outercore.dk

OUTERCORE SPECIAL SKUM
Bruges i hjørnesamlingen, så den bliver tæt. Skummen er specielt udviklet i 
samarbejde med Danalim, til at udvide sig indeni Outercore og forstærke kas-
setten. Se dokumentation på outercore.dk

OUTERCORE EASY ON MONTERINGSBESLAG
Drejes nemt og hurtigt i monteringsfals. Ingen brug af skruer. Monterings-
beslaget gør det nemt at placere kassetten i vindueshullet. Beslag kan blive 
siddende, eller let afmonteres igen og bruges i næste monteringsopgave. Se 
dokumentation på outercore.dk

OUTERCORE EASY ON SKRÅSTIVER
Bruges til montage af større vindues partier over 1000 mm og isoleringstyk-
kelse fra 300 mm, hvor der kan forekomme en lille udbøjning forneden. Easy 
On clips system gør, at den clipses på og derved sidder fast, så du har begge 
hænder fri. Kan nemt flyttes og tages af igen. Lavet i glasfiberforstærket kom-
posit. Se dokumentation på outercore.dk

SKRUESÆT
Outercore skruesæt indeholder det antal skruer, som du skal bruge til hver 
kassette. Skruerne er specielt fremstillet for Outercore og passer nøje til de 
udfordringer, som vi har testet os frem til, at kassetten kan blive udsat for.   
Vi har valgt at lave en meget fordelagtig pris på vores skruesæt, så det ikke er 
prisen, der er afgørende for valg af de rigtige skruer.
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VI GØR DET 
NEMT AT VÆLGE

HURTIG MONTERING  
= FÆRRE OMKOSTNINGER 

UORGANISK MATERIALE  
= INGEN SKIMMELSVAMP ELLER RÅD 

ISOLERENDE  
= INGEN KULDEBROER OG BEDRE U-VÆRDI 

GENANVENDELIG  
= LEVER OP TIL FREMTIDENS KRAV OM BÆREDYGTIGHED

Outercore ApS
Wichmandsgade 5F
DK-5000 Odense C

Email: info@outercore.dk
Tlf.: +45 4094 4411VI SES PÅ OUTERCORE.DK


