Det bedste over hovedet

Udestuer

Hvad siger vejret?
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Udestuekategorier hjælper vore kunder til bedre at
definere, hvad de ønsker:
Overdækket terrasse, hvor man sidder i læ for
regnen fra oven, fås i træ, limtræ, eller aluminium.
Brugstiden ca. 6 mdr. dvs. sommerhalvåret.
Overdækninger med skydedøre giver ly og læ for
både vind og regn. Denne udgave fås ligeledes i
træ, limtræ og aluminium. Brugstid ca. 9 mdr.
Vinterhaver er baseret på isolerede elementer, der
giver ly og læ og holder på varmen. Her kan man
med alternativ opvarmning såsom brændeovn,
petroleumsovn eller gasovn varme udestuen op.
Brugstid op til 12 mdr.

Montage
Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så Systemerne i træ og limtræ er lavet med en udførlig byggevejledning, så de fleste fingernemme folk
ofte har sveget mig ...
Sangen kender vi jo alle, og den har jo desværre
den sandhed, at vejret ikke er til at styre. Bare det
at skulle ud og grille om sommeren er som at spille
hasard - holder vejret eller hvad?

Kvalitet i det brede udvalg

Vi ønsker at være leverandør til det danske folk.
Både vinterhaver i pulverlakeret aluminium med
glastag og foldedøre hele vejen rundt, til 300.000
kr. - og vinterhavesystemet ’måske Danmarks billigste udestuer’ fra 38.995 kr.
Kvaliteten er en hjertesag for os. Elementerne er
omfattet af den europæiske CE og leveres med 5
års garanti. Der er 10 års garanti på taget. Limtræet er danskproduceret og specielt høvlet til brug
for at kunne ses fra alle sider.

selv kan montere udestuen. Vores udestuer i aluminium kræver fagfolk til montagen.
Vi har 3 montagekategorier:

Færdigbyg

Vore håndværkere sørger for opstilling, så byggeriet er ’nøgleklart’ og har de garantier, en håndværker kan give for veludført arbejde.

Medbyg

Vi kommer og udfører alt det vanskelige arbejde,
der normalt bør udføres af håndværkere. Resten,
såsom isolering af vægge, lægning af gulv og opsætning af tagrender, kan mange selv lave.

Selvbyg

Vi leverer materialer, tegninger og udførlig montagevejledning.

Hvor meget vil DU bruge DIN udestue? 3 m

Skal vi spise helt ude idag? - eller i udestuen ...

Vi udvikler hele tiden vores firma og udtænker nye måder at
gøre tingene på. Derfor er der en glidende overgang mellem
vores overdækkede terrasser, udestuer og vinterhaver. Alle med
mulighed for store facadeåbninger, der giver ekstra anvendelsesmuligheder.
Kom og kig i vor flotte
udstilling, og lad os vise
jer, hvad man kan få.
Vi har noget, der kan
dække ethvert behov.

mdr. - 6 mdr. - 9 mdr. - eller hele året rundt

Win-Door leverer også kvalitetsvarer inden for :
Vinduer og døre
Produktionen er underlagt CE
og der gives 5 års garanti.
Dansk producerede vinduer og
døre i fyr, mahogni og træ/alu.
Tyske kvalitetsvinduer i energibesparende plastprofiler
- ind- og udadgående.
Store facadeåbninger
Skyde og foldedøre i aluminium, plast, træ/alu og træ
til udestuer og facader.
Udestuer
Terrasse overdækninger både
åbne og lukkede. Vinterhaver til alternativ opvarmning.
Renovering af udestuer.
Glas, termoruder og spejle
1, 2 eller 3 lag glas.
Historien om Win-Door

- er en klassisk iværksætterhistorie, som udspringer af skabertrang hos Jan Muus. Efter mange
års erfaring i byggebranchen
og med detailhandel starter Jan
Muus i år 2000 fra privaten
med at sælge vinduer og døre til
private- og erhverskunder. Siden
er firmaet vokset til både en
afdeling i det Sønderjyske og en i
København.
Grundfilosofien er god kundebetjening og at følge tingene
helt til dørs, så alle kunder bliver
tilfredse. Desuden satser vi på at
sælge det rigtige produkt til den
rigtige pris, med god energi og
opfindsomhed. Vores udgangspunkt er kundens ønsker.
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