UDESTUE / VINTERHAVE

Få foråret ind i DIN udestue
Med udestue fra Mejan kan du vælge
mellem mange løsninger. Vi kan
kombinere, så du på de lodrette facader
kan vælge Scandi, Nobel, Trendy eller
Easy - det er DIG der bestemmer.
Foretrækker du solglas til facaderne og
taget – spørg os, vi har mange års
erfaring.

Du kan vælge om hele facaden skal
åbne, eller om du vil have en enkelt
eller dobbelt dør.
Vindues-opluk kan du definere så de
passer til dine behov og ønsker.
Men husk du skal have mulighed for at
åbne og ventilere, når solen står
direkte på.
Det er taget der gør forskellen og holder
energien inde eller ude. Med vores 10
mm termoplast tag som standard er du
godt på vej, men vi kan levere
termotaget op til 34 mm i tykkelsen, så
du kan opvarme udestuen året rundt.
Tag og stolper er som standard
ubehandlet fyrretræ og taget monteres
på ”klemlister”, men vi kan også levere
en komplet løsning efter dine ønsker.

4 VEJE TIL BEDRE UDSIGT
Scandi
Scandi er det solide fyrretræsvindue
fremstillet af nordsvensk fyrretræ
med høj kernetræsandel. Bundglasliste i træ eller alu efter ønske. Med
2 eller 3 lags energi glas

Nobel
Et smukt og klassisk mahognivindue i meget høj kvalitet. Vinduet
leveres valgfrit med bundglasliste i
enten mahogni eller alu. Med 2 eller 3 lags energi glas

Trendy
Et træ/alu vindue produceret af nordsvensk fyrretræ med stor andel kernetræ.
Et robust vindue med
minimal vedligeholdelse, der
passer i mange sammenhænge.
Med 2 eller 3 lags energi glas

EASY
Et kunststofvindue der er udført i miljøvenlige
profiler, som aldrig skal males. Easy som hvid
inde og ude eller som farvet. 116 mm karm,
eller den traditionelle 70 mm karm og
indadgående.Med lavenergi glas.

VI SES PÅ
NETTET
På vores hjemmeside, FREMTIDENS-VINDUER.DK,
finder du masser af inspiration til, hvordan du både kan
vælge med hjertet og med fornuften. Her er der
masser af inspirerende, du kan downloade tegninger og
få gode råd og vejledning om blandt andet
montage og vedligeholdelse.

På gensyn på nettet!
Vinduet er meget mere end en funktionel del af
din bolig. Det skaber lys, skaber liv, giver luft,
lukker ind og lukker op. Det giver udtryk og
danner indtryk. Derfor skal du vælge kvalitet
med hjertet, når du vælger nye vinduer.

