Velkommen til
NorDans fremtidshus!
Det er en glede å åpne døren og ønske deg velkommen til NorDans fremtidshus. Her
viser vi neste generasjon smarte vinduer og dører. NorDan kombinerer markedets største
produktprogram med ny teknologi og skaper med dette en unik plattform for smarte
hjem. Dette skal resultere i mer kostnadseffektive og standardiserte løsninger med gode
brukergrensesnitt for alle kundegrupper.
Smart solskjerming og solfanger integrert i produktet
NorDan har markedslansert helt nye produkter som gjør det enklere for alle involverte parter i en byggeprosess. NorDan
Screens gir effektiv solskjerming uten
sjenerende elementer i fasaden. Produktet
er utviklet i strategisk samarbeid med
Hunter Douglas. NorDan Solar solfanger
tar vare på solvarmen og reduserer ener-

merket alternativ eller supplement til
NorDan SmartDør. NorDan SmartDør er
spydspissen, og selve inngangen til vårt
smarte hjem. Her kan du blant annet
se hvem som ringer på, og du kan åpne
døren fra telefonen din – uansett hvor i
verden du befinner deg. Alle produktene
kan du lese mer om i denne utgaven av
VindusPosten.

Nå tar vi steget over til neste produktgenerasjon
ved å integrere smartteknologi i produktene.

giforbruket i bygg betydelig. Her spiller
NorDan på lag med Aventa og Oso Hotwater. Samtidig arbeider vi med utvikling av
ID Lock, en elektronisk, nøkkelfri dørlås
som kan ettermonteres på de aller fleste
dører som leveres i markedet. Dersom
ID Lock bestilles sammen med NorDan
Ytterdør oppnås prisfordeler. Produktet
opplever en svært positiv mottakelse i
markedet og vil for mange være et ut-

Kvalitetsprodukter kombinert
med smarte løsninger
Vårt mål er å kombinere NorDan NTech
vinduer og dører med smarte funksjoner
og dermed oppnå bedre totalløsninger,
inkludert fantastiske brukeropplevelser
for alle involverte i hele byggeprosessen.
Med NorDan smarte vinduer og dører
ønsker vi velkommen til nye løsninger

og utfordrer bransjen til å være med på
denne reisen. Perfekt Samspill har vært
vår overordnede visjon i en årrekke. Nå
tar vi steget over til neste produkt generasjon ved å integrere smartteknologi i
produktene.

Vi søker dialog
Vi står på terskelen til et teknologisk gjennombrudd også i byggenæringen. På prosjekteringsstadiet arbeides det med helhetlige BIM-løsninger, og for byggherrer
blir brukeropplevelsene mye bedre med
smarte løsninger. Vi har i løpet av det siste
året gjennomført mange informasjonsmøter med svært positive tilbakemeldinger
fra bransjen. På bakgrunn av dette ønsker
vi derfor å utfordre bransjen til aktivt å
søke nye smarte løsninger, og vi ser fram
til en tett og god dialog. Velkommen til
Bygg Reis Deg 2015 og NorDan smarte
vinduer og dører!

Johannes Rasmussen
Markedsdirektør

Denne utgaven av VindusPosten er laget i forbindelse med fagmessen Bygg Reis Deg 2015.
VindusPosten er et informasjonsmagasin utgitt av dør- og vindusprodusenten NorDan AS.
Du står fritt til å sitere innholdet i VindusPosten, men husk å oppgi kilden.
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