
Et katalog, der fortæller dig, hvor nemt og sikkert du kan 
købe nye vinduer, døre, trapper og kviste. 

Kvalitetsudvalg. Rådgivning.
Opmåling. Montering. Garanti. Tilfredse kunder.
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VInduesPladsen 
giver udsyn
Udsyn til mulighedernes verden, en verden uden begrænsnin-
ger.
Her bliver drømme til virkelighed. Her går drømme, kreativi-
tet, design, kvalitet og håndværksmæssige traditioner op i en 
højere enhed.

Lad dig inspirere i én af vore udstillinger, eller på vor 
internetside: www.vinduespladsen.dk.

Rådfør dig med vore erfarne konsulenter. De er klar til at 
hjælpe dig, så du fi nder den rigtige løsning. Den rigtige løsning 
er vigtig, fordi valg af vinduer, døre, trapper og/eller kviste som 
oftest er et valg for livet.

VInduesPladsen giver dig udsyn til en stilsikker løsning, uanset 
om du bygger nyt eller er igang med renovering af et ældre hus. 
Det er altid vigtigt at vælge de rigtige løsninger inden for 
vinduer, og facadedøre. Løsninger der harmonerer med husets 
byggestil og arkitektur iøvrigt.

De bedste fremstillingsmetoder og en behandling, der sikrer 
en lang levetid er en selvfølge for VInduesPladsen. Dette, uan-
set om du vælger en løsning baseret på fyrretræ, eg, teak eller 
mahogni. Umalet eller malet i én eller fl ere farver - valget er 
dit. Du kan også vælge en løsning baseret på træ, kombineret 
med aluminium. VInduesPladsen tilbyder også løsninger udført 
i plast.
Uanset hvilken løsning du vælger, får du en løsning hvor der er 
kælet for alle detaljer.

Velkommen hos os på VInduesPladsen.  Vi vil glæde os til at 
rådgive, levere og eventuelt også montere for dig. 
Vi vil gerne tælle dig blandt vore mange tilfredse kunder.

Indhold:
Design ................................................... 3
Inspiration  ................................. 4-5-6
Vinduer ......................... 7-8-9-10-11
Facadedøre ........................12-13-14
Facadedøre, terrassedøre 
og sidepartier ..................................15
Indvendige døre .............................17

Indvendige fyldningsdøre 
i to versioner ...................................18
Malede vinduer og døre ...........19
Udestuer ............................................20
Trappeløsninger .............................21
Glastyper til vinduer ....................22
Beslag og greb  ...............................23

Detaljer der tæller ................24-25
Montering ..........................................26
Nedsæt risikoen 
for tyveri .............................................27
Fordele og god service ..............27
Tag imod de gode tilbud ..........28

byggebiksen
Skovlunde Byvej 94 · 2740 Skovlunde

Tlf. 4676 9100 · Fax 4676 9106 
www.vinduespladsen.dk

H. C. Tvenges Vej 3-5 · 8000 Århus C
Tlf. 8694 8999 · Fax 8638 3399 
www.vinduespladsen.dk

Vinkelvej 2 · 6100 Haderslev
Tlf. 7453 3399 · Fax 7453 3389
www.vinduespladsen.dk



I dag er det helt naturligt 
at man indretter sin bolig 
efter smag, behov og 
ønsker.
Nu kan du videreføre disse 
principper til døre og 
vinduer. Vi tilbyder dig en 
enestående mulighed for at 
designe dine nye vinduer 
og/eller døre.
Besøg en af vore afdelinger 
og afprøv dine design-
ønsker på computeren, 
sammen med en af vore 
kon sulenter.
På den måde kan du straks 
få et overblik over hvordan 
dine ønsker tager sig ud på 
et print. Du får den høje-
ste grad af sikkerhed for at
træffe den helt rigtige og 
langtidsholdbare løsning.

Design
selv
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Design selv
Find inspiration i nogle af de 
løsninger vi har udviklet i sam-
spil med vore kunder: Vinduer, 
døre og trapper
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Døre, vinduer, 
udestueelementer giver 
mange muligheder
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Total-
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Vinduer, døre og 
trapper

5103

5086

5084

5088

5094

5097

5104

5079

5133 5106

5109



Vinduer

Vinduer med høj 
isolering
Uanset hvilken vinduestype du vælger 
til dit hus, så har de vinduer, vi
leverer,  en høj isolering. Om som-
meren er det med til at sikre en
behagelig temperatur inde i boligen 
og om vinteren en god fyrings-
økonomi.

De fl este af vore kunder vælger vin-
duer produceret af nordskandinavisk
fyrretræ. Træ som har haft en lang-
som vækst, der bevirker at mængden 
af hårdt kernetræ er stor. Dermed 
sikres vinduerne en lang levetid. For
yderligere at forlænge levetiden for 
vore fyrretræsvinduer bliver træet
vakuumimprægneret.

Vi tilbyder også vinduer udført i 
hårdttræ: eg, teak eller mahogni.

Alle vore vinduer er i dag forsy-
net med termoglas som har varme 
kanter.  Varme kanter er en profi l 
af rustfrit stål, som ikke er kuldele-
dende. Det betyder at man i praksis 
undgår kondensvand på indersiden 
af ruden, også ved relativt  store 
temperaturforskelle, rumtemperatur 
kontra udetemperatur.

I dag vælger vore kunder typisk at 
købe fyrretræsvinduer der er malet
på fabrikken. Der kan vælges imellem 
en række populære standardfarver.
Du kan også frit vælge at få malet i 
netop din favoritfarve, ligesom det
er muligt at få malet i to eller fl ere 
farver på samme element.

På side 10 her i kataloget kan du se 
en række skitsetegninger af mulige
vinduesløsninger.

Vindue med 42mm sprosser Vindue med 55mm sprosser

Vindue med buet karm Vindue med 22mm sprosser
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Vindues-
løsninger til 
ethvert hus
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Vinduer
Du vælger
selv stilen...
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Træ / alu - plast

Kvalitetsvinduer i plast 
og i kombinationen træ/
aluminium

VInduesPladsen tilbyder mange løs-
ninger, også når det gælder materia-
levalg.
Vi tilbyder vinduer i fl ere træsorter, 
i plast, og vinduer fremstillet af træ i 
kombination med aluminium.

Plast

De plastvinduer vi tilbyder er natur-
ligvis certifi cerede af Dansk Vindues 
Certifi cering: DVC. Termoruderne 
er DS mærkede. Plast indgår som
produkt i utallige sammenhænge - 
også i stigende grad i vinduer. 
De vinduestyper vi tilbyder på VIndu-
esPladsen er modeller, som ligner
klassiske, traditionelle trævinduer.
Vinduer i plast lever længe, de ned-
brydes så at sige ikke af vind og vejr.
Der er ikke behov for efterbehand-
ling som er til belastning for omgivel-
serne.

Vedligeholdelse begrænser sig til 
almindelig rengøring og smøring af
hængsler og beslag.

Træ/aluminium

Vinduerne i træ, kombineret med 
aluminium, er naturligvis også DVC 
og DS mærkede.

Vinduerne i træ/alu er fremstillet for 
at imødekomme forbrugerønsker om
ringe krav til vedligeholdelse. 
Den udvendige side af disse vinduer 
er udført i modstandsdygtigt, pulver-
lakeret aluminium. Det betyder et 
minimum af vedligeholdelse. Det er 
nok med afvaskning og polering.
Pulverlakeringen kan udføres i fl ere 
forskellige farver. Vinduesrammen
er afrundet, det betyder optisk et 
endnu smallere karm/ramme design.
Den bærende del af vinduesrammen 
er udført i fyrretræ. Det indvendige
vindue og den indvendige karm 
består af fabriksmalet fyrretræ.

Plastvinduer

Vinduer og døre i træ/alu

4020 4030

4018

5066

5049

40314081
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Facadedøre

Fra det enkle 
til det klassiske
Facadedøre er en vigtig del af husets 
ydre. De er det første indtryk dine 
gæster, dine venner og din familie får 
af din stilsans og din smag.
Det er vigtigt at facadedøre og vin-
duer er en harmonisk del af husets 
ydre. Når du skal vælge facadedøre i 
mål, der er tilpasset dit hus, så er der
hjælp at hente.
Vore konsulenter er gode rådgivere, 
som er behjælpelige med vejledning
og opmåling, ligesom de også gerne 
hjælper med den efterfølgende mon-
tering. Vi mestrer den helt enkle dør. 
Men vi kan også, takket være vor mo-
derne produktionsteknik, kombineret 
med godt håndværk, udstyre facade-
døre med klassiske eller individuelle 
detaljer.

Alle facadedøre er tilpasset nutidens 
kvalitetskrav, som for eksempel en
høj, effektiv isolering.

Lad dig inspirere af de facadedøre, 
som vore kunder har designet til
deres egne boliger i et konstruktivt 
samarbejde med vore konsulenter.

Du kan vælge facadedøre i én af 
følgende træsorter: fyrretræ,eg, teak
eller mahogni.

Vælger du en facadedør i fyrretræ, 
kan du få den leveret færdigmalet fra
fabrik, i én eller fl ere farver efter 
hvad du måtte ønske.

Du kan også fi nde inspiration i de 
mange skitsetegninger du fi nder på
side 15 her i kataloget.
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Y3F111 Y3F112 Y3F121 Y3F122 Y3F123 Y3F133 Y4F Y5F Y8F Y10F YF112

YF121 YF122 YF123 YG112 YI111 YI112 YI123

Facadedøre, terrassedøre og sidepartier
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ST2F2
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MED BUE
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Indvendige døre

Vælg indvendige døre, 
der er  funktionelle og 
miljøskabende

VInduesPladsen tilbyder et stort og 
omfattende program i indvendige 
døre.
Vælg mellem glatte døre og klassiske 
fyldningsdøre. Dørene leveres i
standardmål eller fremstilles i mål 
efter ønske.
Vort program af “glasdøre” er omfat-
tende, og kan leveres med 42mm
sprosser og individuelle ruder. Du 
kan også vælge gennemgående rude i
hærdet glas og 22mm palæsprosser.  
Vi leverer gerne mangefags glasdøre,
der medvirker til et lyst boligmiljø.
Du kan naturligvis også vælge skyde-
døre i mange udførelser. Døre der
skydes ind over hinanden, skydes hen 
langs væggen eller skjules ved at de 
skydes ind i væggen.

I dag er det mest almindeligt at vore 
kunder vælger døre, der er malede.
Vi kan tilbyde at male dørene i farver 
efter den enkelte kundes ønske.

VInduesPladsen tilbyder også brand-
døre, hvis man har værelser i boligen,
som man ønsker at brandsikre 
specielt. Branddøre kan også komme 
på tale, hvis man har fl ere etager i 
boligen.

 Branddør

205

218

203

218

218207
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40mm døre
Disse fyldningsdøre leveres i alle 
gængse standardmål.

Dørene er monteret med 2 indstiks-
hængsler og 103mm rammestykker.

Glasdørene er som standard mon-
teret med gennemgående rude af 
hærdet glas. Sprosserne er 22mm 
palæsprosser.

Alle vore umalede døre kan afkortes 
i højden med op til 50mm.
Dørpladerne kan reduceres i 
bredden med maks. 30mm.
Vi fremstiller gerne døre efter 
individuelle mål.

VInduesPladsen tilbyder et stort 
udvalg af indvendige døre.
Dørene er som standard fremstillet i 
nordskandinavisk fyrretræ.
Bundstykkerne er af massivt og 
slidstærkt hårdt træ.

32mm døre
Fyldningsdøre, 32mm tykke, leveres i 
alle gængse standardmål.
Dørene er pudsede eller malede og 
forsynet med 3 indstikshængsler.
Rammestykkerne er 105mm.

Glasdøre leveres med 42mm spros-
ser med enkeltruder eller med
gennemgående rude med 22mm pa-
læsprosser.
Bemærk: 32mm døre passer, hvis 
du vil udskifte dine “gamle” 35 mm 
glatte døre. Det er ikke nødvendigt 
at udskifte eksisterende karme.

Indvendige døre

Fejø Ærø

Tønder Århus

209

213

214

212

212
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Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør

Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør

Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør

Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør Enkelt-dør 1 1/2-dør Dobbelt-dør

E k l d 1 1/2 d D bb l d

Indvendige fyldningsdøre i to versioner
Ø serie - 32mm
Døre med danske ø navne. Dørplade 
tykkelse 32mm. Dørene er høvlede 
og pudsede. Døre forsynet med 
sprosser leveres med 42mm gennem-
gående sprosser.

Specifi kationer:
Enkeltdøre udvendige karmmål: 
Bredde 67,6 - 77,6 eller 87,6cm. 
Højde 187,9 - 197,9 eller 207,9cm.

Halvandendøre udvendige karmmål: 
Bredde 123cm. Højde 187,9 - 197,9 
eller 207,9cm.

Dobbeltdøre udvendige karmmål: 
Bredde 131 - 151 eller 171cm. Højde 
187,9 - 197,9 eller 207,9cm.
Dørplademål bredde 63 - 73 eller 
83cm. Højde 184 . 194 eller 204cm.
Karmbrede 7,5cm med not - 10 eller 
13cm.

Byserie - 40mm
Døre med navn efter danske byer. 
Dørplade tykkelse 40mm. Dørene er 
høvlede. Døre forsynet med sprosser 
leveres med 22mm palæsprosser.

Enkeltdøre udvendige karmmål: 
Bredde 67,2 - 77,2 - eller 87,2cm. 
Højde 188,7 - 198,7 eller 208,7cm.

Halvandendøre udvendige karmmål: 
Bredde 123cm. Højde 188,7 - 198,7 
eller  208,7cm.

Dobbeltdøre udvendige karmmål: 
Bredde 130,2 - 150,2 eller 170,2cm. 
Højde 188,7 - 198,7 eller 208,7cm.
Dørplademål bredde 62,6 -72,6 eller 
82,6cm. Højde 184 - 194 eller 204cm.
Karmbredde 7,5cm med not -10 eller 
13cm.

Branddøre.
BD30 & BD60 udvendige karmmål: 
Bredde 68 - 78 88 cm. Højde 209cm.
Dørplade tykkelse 86mm i karmfals 
40mm.
Karmbredde 13cm.

Samsø 32mm / Vejle 40mm Femø 32mm / Fåborg 40mm Fejø 32mm / Farum 40mm

Rømø 32mm / Rønne 40mm Turø 32mm / Tønder 40mm Læsø 32mm / Lyngby 40mm

Mors 32mm / Veksø 40mm Ærø 32mm / Århus  40mm Bogø 32mm / Birkerød 40mm

Fanø 32mm / Søborg 40mm Sejerø 32mm / Silkeborg 40mm Orø 32mm / Odense 40mm

Sprogø 32mm / Varde 40mm

* I højden 188cm leveres Ærø og Århus med 2 x 5 glas og Læsø, Strynø, Søborg og Fanø med 2 x 4 glas
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I dag bestiller de fl este af 
vore kunder vinduer og 
døre malet fra fabrik.
Uanset maling eller ej, er 
alle vinduer og døre frem-
stillet af nordskandinavisk, 
vacumimprægneret fyr-
retræ, som sikrer produk-
terne lang levetid.
Den prisbilligste maling 
får du, når du som kunde 

vælger én af vore standard-
farver. Standardfarverne er: 
hvid, koralhvid, grå, svensk-
rød og grøn umbra. Som 
kunde er du ikke bundet af 
disse standardfarver,
men kan frit vælge at få 
malet i hvilken som helst 
farve.
Hvide vinduer og døre er 
et populært valg. For at 

undgå knastgennemslag
i den hvide maling grund-
males hvide vinduer og 
døre specielt.
Som grundmaling anvendes 
her en speciel, dækkende 
2-komponent maling.
Denne malemetode er så 
effektiv, at vi godt tør sige 
at knastgennemslag
undgås helt eller delvist.

Træ er et naturprodukt, 
som påvirkes af sol, vejr og 
vind. Derfor skal
malede facadedøre og vin-
duer holdes ved lige med 
maling. Facadedøre og
vinduer, der er malet med 
heldækkende maling, har et 
normalt vedligeholdelsesin-
terval på 5 - 8 år.

Vore elementer er selvfølgelig omfattet af de 
godkendelser og mærkninger, der er naturlige 
for et kvalitetsprodukt.

Godkendelser:

Vort maleranlæg er ét 
af de mest moderne i 
branchen. Der anvendes 
udelukkende “sunde” og 
effektive malinger. Vi an-
vender de nyeste
malemetoder under skyl-
dig hensynstagen til gode 
håndværksmæssige tradi-
tioner. Efter at emnerne 
er færdigmalede, tørres de 
effektivt så der opnås en 
fl ot fi nish. Takket være vor 
stor erfaring og know-how 
kan
vi også male døre og vin-
duer i fl ere farver, så der 
opnås kontrastvirkning.

Malede vinduer og døre

Malet fra fabrik

 1595 Grøn Umbra 1596 Svenskrød 8000 Koralhvid Ral 9010 Hvid 8188 Grå

19



FKTTSS1L S1 S2 S3 S4 S5 S125 ST1 ST2 ST3

ST4 ST5 ST125 FK13 FK14 FK15 FK111 FK125 FKTSFKL FKTSS1L

Udestueelementer

Alle udestueelementer leveres med 
super-lavenergiglas med varme kan-
ter, der sikrer optimal isolering. Ude-
stueelementerne leveres standard 
som hvidmalet, men kan naturligvis 
leveres malet i farve efter ønske.
Vi leverer også udestueelementer 
efter mål.
Det er altid vigtigt at udestuen de-
signes så den på en god måde falder 
ind i husets arkitektur. Udestueele-
menter anvendes også i stigende grad 
som indgangsparti.
Se i øvrigt vor standardelement 
oversigt.

Udestuer

5030

5065

4024

5047 5027
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Trappeløs-
ninger
tilpasset netop din 
bolig...

3145

3023

3024

3025

3031

3035

3172

3014

3147

3168

3153

3151

3149



Alle vore vinduer er i dag 
forsynet med termoglas 
som har varme kanter. 
Varme kanter er en profi l 
af rustfrit stål, som ikke er 
kuldeledende. Det betyder 
at man i praksis undgår 
kondensvand på indersiden 
af ruden, også ved relativt  
store temperaturforskelle, 
rumtemperatur kontra 
udetemperatur.

Der fi ndes mange for-
skellige glastyper: lyd-
dæmpende glas, råglas og 
solafskærmende glas.

Tykkelser på ruder (mm): 
14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 
- 32 - 35

Vi tilbyder også termoru-
der efter mål til udskiftning 
af evt. punkterede eller 
revnede ruder.

Glastyper til vinduer

 Cotswold isblomst Gotisk Katedral

 Ornament 504 Ornament 523 Ornament 597 Ornament 528

 Ornament 178 Ornament 520 

 Matalux Pacifi c Silvit Abstracto

 Normal Antelio Solreducerende Havanna Solreducerende Chincilla

Termoruder
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Beslag og greb

Arne Jacobsen
97 messing

Arne Jacobsen
111 messing

Arne Jacobsen
97 stål

Arne Jacobsen
111 stål

Randi Line
H13 stål

Verona
Lys Alu

Las Vegas
Stål

Verona
Mørk alu og i stål

Rhodos Resista
Messing

Randi Line
H07 Messing

Randi Line
H08 Messing

VIP
Standard indvendig

VInduesPladsen standard facadedørs grebsæt indeholder: håndtag med rosetter, vrider indvendig, 6 stifts cylinder udvendig 
og tilbehør. 
Derudover kan der vælges andre løsninger for eksempel cylinder med sikkerheds klassifi cering “rød” hvilket betyder, at nøg-
len ikke kan 
kopieres uden tilladelse. Denne sikkerhedscylinder kan ikke dirkes op. En anden løsning kan være en cylinder hvortil, der skal 
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Vindue i mahogni, fl ot 
overfl ade, godt ventileret 
bund-glasliste forhindrer 
råd. Topforseglede ruder 
vanskeliggør indbrud, ingen 
synlige sømhuller i lister, 
forhindrer indtrængning af 
fugt.

55mm sprosser.  
Alle kanter afrundede, 
klassisk almue kehling.

Vindue med 42mm 
krydssprosse, smigskårene 
udvendige lister

Vindue med 42mm 
krydssprosse

 Vindue med 22mm palæ 
sprosse, med gennem -
gående rude med indlagte 
alu profi ler.
Denne vinduestype sikrer 
bedre isolering og større 
lysgennemgang.

Udvendig og indvendig 
22mm palæsprosse, med 
10mm alu imellem spros-
serne. Denne konstruktion 
muliggør hele termoruder 
og dermed bedre isolation 
og en minimering af kulde-
broer.

Isoleret fyldning med 
klassiske udskæringer.

Detalje fra isoleret 
pladedør med spor.

Dør med kontrastmaling.

Detalje, facadedør med 
105mm tapstykker.

55mm sprosse.

Buet vindue med buet 
overkarm. 42mm sprosser 
med klassisk almue kehling.

Facadedør med 55mm 
sprosse.

Dør med med diagonale 
palæ sprosser.

Koblede vinduesrammer 
med 28mm sprosser, 
kittede ruder udvendig. 
Indvendig 3-6-3mm hel 
termorude.

Koblede vinduer kom-
binerer sprossevindue 
udvendig og glat vindue 
indvendig, giver optimal 
isolering.

Detaljer der tæller

2069

2070

24



Dørdetalje, facadedør med 
udskæringer tilpasset 
dørens termorude.

Facadedør udført i 
mahogni.

Facadedør, eg, plankedør 
med nitter.

Detalje, nitter på egetræs 
facadedør.

Topforseglede
glaslister

42mm
gennemgående

sprosser

Vandret post
med integreret

vandnæse

22mm 
palæsprosser

Skrå bundfals i
karm og ramme

Alle typer elementer kan leveres med enten 42 og 55mm 
gennemgående sprosser eller 22mm palæsprosser.

Det er med vinduer og døre - som i så mange andre for-
hold - detaljerne, der tæller. Elementerne skal produce-
res, så man undgår ærgrelser.

Vi anvender kun de bedste løsninger.

For eksempel kan nævnes:
• alle profi ler har afrundede kanter, der gør overfl ade-
 behandlingen betydeligt nemmere og mere holdbar

• alle udvendige beslag er varmgalvaniserede, 
 så tæring undgås

• alle hængsler er med messingtap, så disse forbliver 
 funktionsdygtige

• alle nederste glaslister, i aluminium, er fremstillet, 
 så der er gennemgående udluftning under hele ruden.

• alle udvendige døre (højere end 167cm) leveres med 
 3-punkts kantstangslås, der lukker døren tæt og samti-
dig
 er en god indbrudssikring

• alle glaslister er med skjult sømning og topforseglede 
 med fuge

• ny og bedre indbrudssikring med topforseglede 
 termoruder

• rammetætningslister er af 2-kammertypen for 
 optimal tæthed

• alt kan leveres i fyrretræ, mahogni, teak og egetræ

• reduceret energiforbrug med 22mm palæsprosser

Standardkarm 11,5 cm. 
Notbefæstet påforing, 
denne kan leveres i mål 
efter kundens ønske.

Detaljer der tæller

Isoleret diamantfyldning.

Sortmalet dør med 
diamantfyldning.

2060

2079

2061
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Fra idé til færdigt projekt. Flere og fl ere af 
vore kunder vælger en færdig løsning, en 
løsning der sikrer at vinduer, døre, kviste 
og/eller trapper er færdigmonterede af 
vore mobile håndværkere.
Mange kunder - har vi erfaret - føler sig 
usikre i kontakten med håndværkere. Det 
er også mange gange svært for kunden selv 
at fi nde en håndværker, der har tid.
Kunderne foretrækker i mange tilfælde 
at få en fast pris, en pris der omfatter det 
købte inklusive levering og montering.  
Så ved man at man har en pris der holder. 

Man kan også regne med at få besøg af 
rutinerede montører, der ved hvad de har 
med at gøre. De laver nemlig ikke andet
end at montere vinduer, døre, trapper og 
kviste. Konstant montering er noget, der 
giver vore håndværkere sikkerhed og 
rutine.
Det giver også sikkerhed og tryghed for 
kunden, at der kun er én leverandør der 
har ansvaret, nemlig VInduesPladsen.

VInduesPladsens håndværkere løser 
monteringsopgaver over hele landet.

VInduesPladsen 
har håndværkerne

Montering

26
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Fordele og god service

Gratis vejledning og rådgivning.

Gratis opmåling indenfor en radius 
på 40km fra vore afdelinger. Er 
afstanden større betales et mindre 
kørselstillæg.

Tilbud er grundige og letforstå-
elige. Det er derfor nemt at kon-
trollere at du modtager det du 
forventer.

Fuld håndværkerservice.
DVC certifi cering, din garanti for 
ensartede produkter.

Nordskandinavisk fyrretræ med 
meget høj kerneandel.

Kvalitetstræ med tæt åreringsaf-
stand.

Træet nedtørres til 12% +/- 3%. 
Træet vacumimprægneres. under 
stadig kontrol(NTR-B).

En overfl ade, som er glat, pæn og 
ensartet uden synlige ujævnheder.

Alle elementer er ens i profi l.

Udvendige og indvendige træfyld-
ninger er adskilte, således at træet 
kan arbejde forskelligt.

Fritstående lodposter og dør-
rammer er lamineret for optimal 
formstabilitet.

Døre med sidepartier kan leveres 
sammenbygget, så dobbeltkarme 
undgås.
Færdigmalede hvide elementer 
er behandlet imod misfarvning af 
harpiks.

Alle profi ler er afrundede. Over-
fl adebehandling skal derfor ikke 
dække skarpe kanter med risiko 
for hurtig gennemslidning/afskal-
ling (NT 229).

Alle hængsler er varmegalvanise-
rede og med messingtap.

Facade- og terrassedøre er med 3 
punkt lukkesystem.

Tætningslisterne er af 2 kammer-
typen, det sikrer optimal tætning 
og isolering.

Træfyldninger er isolerede.

Bundramme og sprosse er vedva-
rende og effektiv udluftning, der 
ikke tilstoppes af insekter.

Nederste bundramme/bundstykke 
er skrå, hvilket sikrer effektiv 
vandafl edning.

Vinduerne er monteret med lav 
-energi termoruder med varm 
kant.

Fuld garanti på såvel element som 
termorude. 

Glaslister er fastholdt med skjult 
sømning og fuget ud- og indven-
digt.

Værd at bemærke!

Hængsling

Flere og fl ere ønsker nu også her i landet at sikre sig 
imod tyveri.

Man kan ikke sikre sig 100% hvis man vil leve et normalt 
liv.
Der er dog mulighed for at gøre forskellige ting, som er 
med til at reducere risikoen.

På VInduesPladsen ønsker vi at være i front på dette om-
råde.
Alle termoruder er fæstnet med glaslister uden synlige 
sømhuller.
Termoruden kan ikke uden videre fjernes, ruden er nem-
lig monteret med topforsegling både indvendig og udven-
dig.
Det betyder, at tyven vil bryde ind gennem vinduet, må 
vedkommende knuse termoruden.
På fotoet ses hvordan ruden ser ud efter et indbrudsfor-
søg. Som det fremgår af fotoet, vil det ikke være særligt 
behageligt at komme ind ad denne vej.

Hvis ruden knuses, vil larmen straks alarmere beboerne 
om at et indbrudsforsøg er igang.

Man kan også forsyne ruder med specielt hærdet glas, der 
er endnu vanskeligere at gennembryde.

En tredje mulighed er glas der er lamineret. To lag glas 

med plastikfi lm imellem. Den løsning som kendes fra bi-
lernes frontruder. Det knuste glas bliver hængende, uden 
at der opstår hul i første omgang.

De fl este af vore kunder vælger at sikre facadedøren med 
en seksstiftet lås, der indtil nu har vist sig modstandsdyg-
tig over for indbrudsforsøg. 
Endvidere kan døre sikres med metalspir (nokker), som 
monteres i karmen og som går ind i bagkanten af dør-
pladen når døren er lukket. Så kan døren ikke brydes op 
hvis nogen forsøger at begå indbrud ved at save dørhæng-
slerne over.
VInduesPladsen tilbyder også fl ere låsesystemer, der sik-

Nedsæt risikoen for tyveri
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Skovlunde Byvej 94 · 2740 Skovlunde

Tlf. 4676 9100 · Fax 4676 9106 
www.vinduespladsen.dk

H. C. Tvenges Vej 3-5 · 8000 Århus C
Tlf. 8694 8999 · Fax 8638 3399 
www.vinduespladsen.dk

Vinkelvej 2 · 6100 Haderslev
Tlf. 7453 3399 · Fax 7453 3389
www.vinduespladsen.dk

Tag imod 
de gode tilbud

VInduesPladsen tilbyder en række fordele. Her kan du, 
i samråd med vore erfarne konsulenter, selv designe 
dine vinduer og døre. Du kan sikre dig at du får lige 
det, du synes er den helt rigtige løsning til dit hus.
Vinduer og døre i den absolut højeste kvalitet, der 
lever op til alle kendte kvalitetskrav-/og normer. Vælg 
mellem fyrretræ, eg, teak, mahogni, malet eller umalet. 
Vinduerne leveres også i kombinationen træ/alumi-
nium.

VInduesPladsen sætter kvaliteten i højsædet. Vi vælger 
kun de allerbedste materialer, der sikrer vore vinduer, 
døre, trapper og kviste den længst mulige levetid. Vi 
producerer med brug af den nyeste teknik, kombine-
ret med de bedste håndværksmæssige traditioner.

VInduesPladsen tilbyder også et væld af trappeløs-
ninger i mange udformninger. Vælg mellem trapper i 
mange træsorter, også i kombination med stål.

VInduesPladsen leverer færdige, monteringsvenlige 
kviste. Vi tilbyder mange forskellige udformninger og 
størrelser.

VInduesPladsen tilbyder gratis opmåling indenfor 40  
km fra én af vore tre afdelinger. Er afstanden større, 
beregner vi os et mindre kørselstillæg.

VInduesPladsen stiller gerne sit håndværkerteam til 
rådighed, når du skal have dine nye vinduer, døre, 
trapper eller kviste monteret.  
Vort håndværkerteam arbejder over hele landet.

VInduesPladsen giver dig udførlige tilbud, der er til at 
forstå. Sikkerhed for høj kvalitet, et stort udvalg og 
levering til tiden.

Besøg www.vinduespladsen. dk. Her opdaterer vi 
løbende informationer om vor service og vore 
kvalitetsprodukter.

Bliv én af vore mange tilfredse kunder.

Vore konsulenter kører over hele landet...
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