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Det nye
kvalitets- og garantimærke
for vinduer og døre
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Alle vinduer, der er omfattet af 
ordningen, skal være forsynet med 
en synlig mærkat med det nye logo. 
Mærkaten rummer desuden oplys-
ninger om, hvem der har fremstil-
let vinduet og et certifikatnummer. 
Mærkaten 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 ordnin-
gen.

Dansk Vindues Verifikation 
www.dvv.dk

VinduesIndustrien 
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Århus C
Tlf. +45 8620 5010
info@vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk

DVC Produktcertificering
v/ Teknologisk Institut 
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Tlf. 7220 1110
info@dvc-vinduer.dk
www.dvc-vinduer.dk

Oplysninger om DVV mærkede 
vinduer og yderdøre
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I VinduesIndustrien i Danmark har vi, sammen med Teknologisk Institut, 
i mange år arbejdet målrettet for at sikre vore kunder vinduer og døre 
i den bedste kvalitet. Det har vi bl.a. gjort gennem en certificeringsord-
ning, som alle vore mange medlemmer skal tilslutte sig. Den betyder en 
lang række krav til den enkelte virksomhed og dens produkter og ikke 
mindst, at de skal åbne døren for en uvildig kontrol. Det er både rådgi-
vernes og slutbrugernes garanti for, at de køber et kvalitetsprodukt.

Der er naturligvis fortsat forskel på de vinduer og døre, som de enkelte virksomheder 
leverer. Heldigvis – for mangfoldigheden er med til at give forbrugerne valgmulighe-
der – både når det gælder materialer, konstruktion, udseende og selvfølgelig pris. Men 
uanset hvad man vælger, er certificeringsordningen garantien for, at der leves op til en 
række kvalitetskrav, at myndighedsbestemmelser er overholdt, og at der er ”penge i 
banken” til erstatning, hvis uheldet alligevel er ude.

Alt dette er der faktisk ikke noget nyt i – det nye er, at vi introducerer et helt nyt navn og
logo, der følger kvalitetsstandarden ”De Tekniske Bestemmelser for DVV” og ikke certi-
ficeringsorganet. Det gør det hele lidt lettere og meget mere gennemskueligt. Det vil vi 
gerne med dette lille hæfte orientere vore samarbejdspartnere om som de første, så de 
er på forkant, når det nye logo og begrebet Dansk Vindues Verifikation nu begynder at 
dukke op.

Med venlig hilsen

Claus Arberg
Formand for VinduesIndustrien i Danmark

Kære samarbejdspartner

Dansk Vindues Verifikation 
www.dvv.dk

VinduesIndustrien 
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Århus C
Tlf. +45 8620 5010
info@vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk

DVC Produktcertificering
v/ Teknologisk Institut 
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Tlf. 7220 1110
info@dvc-vinduer.dk
www.dvc-vinduer.dk
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Det har i mange år været et krav for medlemskabet af VinduesIndustrien i Danmark, 
at virksomheden var tilsluttet DVC Produktcertificering. Det er det stadig. Det nye er, 
at ordningen ændrer navn og logo. Fremover hedder det Dansk Vindues Verifikation – 
DVV – og der indføres et helt nyt og meget iøjnefaldende logo.

Certificeringsorganet DVC Produktcertificering er knyttet til Teknologisk Institut, der 
hidtil har haft eneret på at certificere virksomhederne. Det har bl.a. betydet, at det an-
vendte logo også har været anvendt på andre produkter i andre certificeringsordninger, 
som udføres af Teknologisk Institut. Dette har vi ikke fundet hensigtsmæssigt. Ønsket 
har været en klar og tydelig mærkning, som alene var knyttet til vinduer og yderdøre.

Derfor indføres der et nyt navn og logo på certificerede vinduer og yderdøre efter kva-
litetsstandarden ”De Tekniske Bestemmelser for DVV”. Det betyder også, at branchen 
fremover står mere frit, når der skal vælges certificeringsleverandør, og at navn og logo 
forbliver uændret, hvis vi skifter samarbejdspartner.

Men det er afgørende at understrege, at uanset hvem VinduesIndustrien fremover 
vælger til at certificere virksomhederne og deres vinduer og yderdøre, så bliver det et 
uvildigt og uafhængigt organ, hvis arbejde naturligvis ikke styres af branchen selv!

Hvorfor et nyt mærke?
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DVV-ordningen har til formål at sikre slutbrugerne et kvalitetsprodukt med en garante-
ret lang holdbarhed og med alle myndighedskrav opfyldt. Præcis som i dag.

DVV er det navn og mærke som dem, der i praksis skal udføre certificeringen fremover, 
vil bruge. Selve certificeringen sker under overvågning af Erhvervsfremmestyrelsen. 
Denne ordning hedder Dansk Akkreditering (DANAK). Når man har opnået denne 
akkreditering, har man ret til at gennemføre den nødvendige uvildige kontrol hos de 
tilsluttede virksomheder, og her certificere eller verificere at disse lever op til de krav, 
som er formuleret i ”De Tekniske Bestemmelser for DVV”.

”De Tekniske Bestemmelser for DVV” er et omfattende og detaljeret kvalitetskatalog, 
der er udarbejdet af eksperter fra VinduesIndustrien og Teknologisk Institut.

Hvis de certificerede døre og vinduer lever op til kravene, må de mærkes med det nye
DVV-logo.

Logoet med sporbarhedskode vil typisk være placeret i vinduets fals, og vil være
tydeligt synligt når vinduet eller døren åbnes.

Det nye mærke
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De Tekniske Bestemmelser – som de certificerede vinduer og døre skal leve op til –  
er samlet i et omfattende kvalitetsprogram kaldet ”De Tekniske Bestemmelser for DVV”.
Disse bestemmelser kan i deres helhed læses og downloades på VinduesIndustriens 
hjemmeside www.vinduesindustrien.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 kombi-
nationer heraf.

I de Tekniske Bestemmelser stilles der en række minimumskrav som bl.a. omfatter:

• Ledelse og kvalitetsstyring

• Produkternes konstruktion og udformning

• Kvaliteten af materialer og delkomponenter

• Udførelse og finish af arbejdet

• Afprøvning af specifikke egenskaber

Der gennemføres typisk et eller to årlige kontrolbesøg. Alle VinduesIndustriens med-
lemmer skal være tilsluttet ordningen, men ordningen er også åben for ikke-medlem-
mer.

VinduesIndustrien i Danmark omfatter ca. 65 virksomheder og dermed over 90 pct. af 
alle fabrikanter af vinduer og døre i Danmark.

Tekniske Bestemmelser for DVV
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Certificeringsordningen kontrollerer virksomhedens kvalitetsstyring, og at de færdige 
elementer opfylder krav til bl.a. konstruktion, ydeevne, materialer og overflader. Det er 
således en maksimal sikkerhed for, at man har købt et kvalitetsprodukt.

Men det er naturligvis ikke nogen garanti for, at der ikke kan opstå fejl og mangler. Der-
for er alle de DVV mærkede vinduer og yderdøre omfattet af en garantiordning, som 
giver alle private forbrugere fem års totalgaranti. Opdager man indenfor denne fem års 
periode fejl og mangler på sine vinduer og yderdøre, bliver skaderne udbedret veder-
lagsfrit, eller man modtager helt nye elementer.

Det er altså en yderligere tryghedsgaranti, når man køber DVV mærkede vinduer og 
døre.

DVV garantiordningen er en forsikringsdækket garantiordning, der også, i tilfælde af fx 
en virsomheds konkurs, dækker for fejl og mangler hos private forbrugere.

Vinduer og døre med garanti
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Medlemsliste pr. 01.06.2016

Forkortelser:
T =   Træ
Ø =   2ØKO
HT =   Hårdttræ

TA =   TræAlu
A =   Aluminium
P =   Plast
FRP =   Fiber Reinforced Polymér

AP Facader A/S 
9700 Brønderslev 
www.ap-facader.dk
A

Arlanga PVC UAB 
LT-92317, Klapeida 
www.arlanga.lt
P

Arlanga Wood UAB 
LT-02300 Vilnius 
www.arlanga.lt
T HT Ø

AV Jeppesen A/S 
5500 Middelfart 
www.avjeppesen.dk
T HT Ø

B.P. Vinduet A/S 
4672 Klippinge 
www.bp-vinduet.dk
T Ø

Bøjsø Døre & Vinduer A/S 
6623 Vorbasse 
www.boejsoe.dk
T Ø

Cetonia A/S 
8850 Bjerringbro 
www.cetonia.dk
T HT Ø TA

Dana Vinduer A/S 
6973 Ørnhøj 
www.dana-vinduer.dk
T HT Ø TA

Danish Wood Windows UAB 
Kiemeliu. g.1, Stasiunu K 
LT-56137 Kaisiadoriu raj
T HT Ø TA

DAS A/S 
7800 Skive 
www.dasas.dk
A

Edania A/S 
4800 Nykøbing F 
www.edania.dk
P

Eiler Thomsen Alufacader A/S 
7500 Holstebro 
www.et-alu.dk
A

Ejnar Christiansen Sølsted A/S 
6270 Tønder 
www.ejnar-christiansen.dk
P

Energivinduet ApS 
7451 Sunds 
www.danske-vinduer.dk
T HT Ø TA

Esben Leth Pedersen 
Jernbanegade 40B
8723 Løsning
T HT

FP Alu-Glas A/S 
8800 Viborg 
www.fpaluglas.dk
P A

Frovin Vinduer & Døre A/S 
4400 Kalundborg 
www.frovin.dk
T Ø

Gistrup Byggeindustri A/S 
9260 Gistrup 
www.gbi-vinduer.dk
T Ø

Glaseksperten 
Vinduer og Døre A/S 
9800 Hjørring 
www.glaseksperten.dk
T HT Ø TA

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

HRH Glarmester A/S 
2620 Albertslund 
www.hrh.dk
A

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

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

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

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

JH - TRIO Vinduer & Døre A/S 
8752 Østbirk 
www.jh-trio.dk
T HT

Jætte-Byg A/S. 
Suldrup Træindustri 
9541 Suldrup 
www.jaette-byg.dk
T HT Ø

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

KIPA Vinduer A/S 
9600 Års 
www.kipa.dk
T Ø TA

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

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

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

Lodberg Plastvinduer A/S 
6700 Esbjerg 
www.lodbergplast.dk
P

Modum Vinduer ApS 
9500 Hobro 
www.modumvinduer.dk
P
Obbekjær Vinduer A/S 
6760 Ribe 
http://obbekjaer-vinduer.dk/
T HT TA

Outline Vinduer A/S 
9640 Farsø 
www.outline.dk
T Ø TA

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

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

Pro Tec Vinduer A/S 
7500 Holstebro 
www.pro-tec.dk
HT TA FRP

Rationel Vinduer A/S 
7400 Herning 
www.rationel.dk
T Ø TA

Sokolka Okna I Drzwi 
ul. Lotnikow Lewoniewskich 1
PL- 16-100 Sokolka 
www.sokolka.com.pl 
T Ø TA

STM Vinduer A/S 
5900 Rudkøbing 
www.stmvinduer.dk
T HT Ø TA

TL BYG A/S 
9200 Ålborg SV 
www.tlbyg.dk
T HT Ø TA

Tommerup Vinduet A/S 
5690 Tommerup 
www.tommerupvinduet.dk
T HT Ø

Total Døre & Vinduer A/S 
5330 Munkebo 
www.total-vinduer.dk
T HT Ø TA

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

Unik-Funkis A/S 
8800 Viborg 
www.unikfunkis.dk
T HT Ø TA


