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VINDUER 
MED STIL

V I N D U E R  ·  D Ø R E  ·  F A C A D E R  ·  S K Y D E D Ø R E
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Hver eneste dag  arbejder dygtige  ingeniører, arkitekter, desig-
nere, konstruktører og mange andre på at skabe endnu bedre 
boliger. 

Det er med udgangspunkt i dette store og kvalificerede arbej-
de, at vi har valgt vores navn. Hos FREMTIDENS VINDUER vil vi 
nemlig udvikle vinduer, døre og special elementer, som ikke kun 
er holdbare langt ind i fremtiden. De skal også være med til at 
skabe fremtidens boligudvikling - med fokus på design, produk-
tkvalitet og produktudvikling. 

Vi har store ambitioner om at skabe vinduer til fremtidens boli-
ger blandt andet baseret på fortidens erfaringer. Siden de første 
vinduer forlod vore fabrikker, har vi lagt stor vægt på kun at be-
nytte de allerbedste mate rialer. Det har vi løbende kombineret 
med en produktudviklingsstrategi, som tager højde for bolig- og 
erhvervsbyggeriets arkitektoniske udvikling over tid. Det bety-
der, at FREMTIDENS VINDUER i dag er placeret helt fremme i for-
reste række, når talen falder på holdbarhed, design og æstetik. 
Nogle ikke helt uvæsentlige parametre, når du skal vælge nye 
døre og vinduer til dit byggeri. 

God fornøjelse med byggeriet!

FREMTIDENS BOLIG 
SKABES IDAG...
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Når børn tegner huse, så forestiller de sig ofte, at vinduerne 
er husets øjne og døren er næsen. Det er naturligvis børns 
fantasi men et godt billede på, hvad døre og vinduer bety-
der for bygningens fremtoning. 

Det er således ikke uden grund, at arkitekter bruger meget 
tid på at finde frem til præcis hvilke vinduer, der passer til 
hvilke bygninger. Det æstetiske i valget er helt afgørende. 
Passer det til byggestilen generelt? Hvor skal vinduerne sid-
de? Hvordan kombineres behovet for lysindfald med vin-
duernes placering? 

Det rigtige valg kræver det rigtige udvalg. Hos  FREMTIDENS 
 VINDUER har vi et stort program i vinduer og døre, og kan 
desuden tilpasse os med alle tænkelige elementer. På den 
måde er du altid sikker på, at du finder, hvad du søger i 
vores produktprogram. 

Kontakt gerne vores salgsafdeling, hvis du er tvivl om, hvil-
ke vinduer og døre din bolig eller dit byggeri kan bære. Her 
kan du også få at vide, hvor du finder boliger og byggeri 
monteret med FREMTIDENS VINDUER. Så kan du få inspira-
tion på nærmeste hold! 

TRÆF DET 
RIGTIGE VALG
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VORES
REFERENCER

Dit byggeprojekt er noget helt særligt - men alligevel kan 
man godt søge inspiration hos andre! Her kan du se nogle 
af de utallige muligheder. 

Kontakt os eller klik ind på fremtidens-vinduer.dk 
og se flere referencehuse til din inspiration. 
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BÆREDYGTIGT
MATERIALE

SCANDI - Fyrretræ
Scandi er det solide fyrretræsvindue fremstillet af nord-
svensk fyrretræ med høj kernetræsandel. Bundglasliste i 
træ eller alu efter ønske. Med 2 eller 3 lags energiglas. 

NOBEL - Mahogni
Et smukt og klassisk mahognivindue i meget høj kvalitet. 
Vinduet leveres valgfrit med bundglasliste i enten mahog-
ni eller alu. Med 2 eller 3 lags energiglas.

TRENDY - Træ-/Alu
Et nyudviklet træ/alu vindue produceret af nord-svensk 
fyrretræ med stor andel kernetræ. Et robust vindue med 
minimal vedligeholdelse, der passer i mange sammen-
hænge. Med 2 eller 3 lags energiglas.

EASY - Plast
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 lavenergiglas.

OLD - Koblede
Et koblet vindue efter de gamle traditioner med ægte 
kitfals på udvendig side, fås som koblet 1+1 eller den 
meget bedre isolerende koblet ”super” 1+2, alle karme  
kan tilpasses efter de gamle dimensioner.

FORSATS-vinduer
Forny de gamle vinduer med nye forsatsvinduer som kan 
opbygges lige efter behov og ønsker, 1 lag energi glas, 2 lag 
energiglas eller som lyd isolerende med lyddæmpende glas.



Alle produkter fra FREMTIDENS VINDUER leveres i kvali-
tets  træ med en høj andel af kerne-træ fra bæredygtige 
skovbrug. Alle vore typer kan fås i enten soft stil eller 
country stil. Desuden er der altid mulighed for at vælge 
imellem lavenergi ruder, 3 lags ruder, solafskærmende 
ruder, lyd ruder med videre.
 
Er du i tvivl om mulighederne for specialtilpassede og 
specialudviklede  vinduer og døre, så kontakt vores salg-
safdeling. Vi har stor erfaring med produktion af vinduer 
og døre efter specielle ønsker. 
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DE MANGE 
MULIGHEDER

Normale vinduer 
Mest almindeligt er sidehængte,topstyrede og topvende vindu-
er. FREMTIDENS VINDUER´s vinduer er fremstillet med omhu i 
såvel hængs ling som i lukke/åbne håndtag. Alle vinduer kan le-
veres med håndtag eller anverfer. 

Andre løsninger 
Udover sidehængte og topstyrede leverer vi også vinduer med 
dreje-/kip funktion og med side-/vendebeslag. Disse vinduer er 
særligt anvendelige hvor det kan være svært at komme til vindu-
erne udefra. Det kan eksempelvis være i etagebyggeri osv. 

Bolig og erhverv 
Uanset om det drejer sig om erhvervsbyggeri eller privat bolig 
byggeri, så har vi en velegnet løsning. Mange års erfaring med 
produktion og udvikling fornægter sig ikke. Vi kender til alle 
faserne i et byggeprojekt og rådgiver gerne både entreprenører 
og bygherrer. 

Døre i alle afskygninger 
Alle vore yderdøre er i topkvalitet med et meget stærkt flerpunkt 
lukke  system, der til fulde lever op til jeres krav og forventning. 
Vi har fokus på  finish graden - ikke kun i udseende men også i 
detaljer som lister, glas tilpasning osv.  Desuden fører vi et bredt 
program i såvel hæve-/skyde døre til terrasser  og lignende, fold-
edøre til der, hvor pladsen kræver det samt et meget stort pro-
gram i traditionelle døre. 

Specialelementer 
På vores moderne produktionsanlæg producerer vi løbende 
special elementer - skrå og buede til mange forskellige formål. 
Døre og vinduer i specielle mål og udseende. Desuden vin-
duespartier - sidepartier og overpartier - samt udestueelementer. 
Vi udfører gerne specialopgaver efter dit ønske. 



11

VINDUER & DØRE

SPECIALELEMENTER
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KVALITETER 
OG FARVE

Vælg vinduer med omtanke - og lidt med hjertet. Hos FREM-
TIDENS VINDUER kan du  nemlig få begge dele. Vores store sorti-
ment repræsenterer alt fra det  romantiske til det moderne. 

Farvepaletten spænder vidt, og inden for standard farverne, RAL 
og NCS, er der frit valg. Desuden kommer alt træet til vore produk-
ter fra bæredygtige skovbrug. Kontakt os og få mere at vide om 
farver og kvaliteter. 

Stengrå 7042

Dueblå 5014

Antikhvid 1013

Flint 7038Kalkgrå 9002

Grøn umbra 6007 Tordenblå 5003

Cremehvid 9001Hvid 9010

Sort 9017 Svenskrød 3009 Lys dodenkop 8016
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Fyrretræ
Fyrretræets egenskaber som byggemateriale er udviklet gennem 
århundreder. Specielt i Skandinavien er fyrretræ blevet synonym 
med vores kultur, og de smukke, lyse trævinduer har rigtig mange 
tilhængere. Når træet males eller behandles, bevares træets årer 
og strukturer smukt og dekorativt. Vore fyrretræsvinduer hedder 
Scandi. 

Mahogni
Mahogni er ædeltræ og dette ord dækker ganske godt det udtryk 
som mahognivinduet  leverer til huset. Smukt, klassisk og med en 
meget varm glød. Mahogni er specielt velegnet til fremstilling af 
døre og vinduer, fordi det er en meget hård træsort, som er meget 
holdbar og vejrbestandig. Vore mahognivinduer hedder Nobel. 

Træ/Alu
Betegnelsen træ/alu dækker over vinduer i fyrretræ og mahogni, 
som er forsynet med beskyttende klimaskærm i aluprofil. Kom-
binationen er blevet meget populær, fordi den kombinerer det 
holdbare aluminium med det elegante træ. Let at vedligeholde og 
smukt at se på. Vore træ/alu-vinduer hedder henholdsvis Trendy 
og Trendy Nobel (alu i kombination med mahogni). 

Plast
Plast / kunststofprofiler er blyfri profiler som skåner miljøet. Pro-
filerne skal ikke males og kan fås som hvide eller farvet udvendig. 
Gamle profiler som udskiftes genanvendes i nye profiler. Profilerne 
kan ikke angribes af råd og svamp. Vore plastvinduer hedder Easy.

Tradition
Et koblet vindue efter de gamle traditioner med ægte kitfals på 
udvendig side, fås som koblet 1+1 eller den meget bedre isoler-
ende koblet ”super” 1+2, alle karme kan tilpasses efter de gamle 
dimensioner.

Fornyelse
Forny de gamle vinduer med nye forsatsvinduer som kan opbygg-
es lige efter behov og  ønsker, 1 lag energi glas, 2 lag energiglas eller 
som lyd isolerende med lyddæmpende glas.



På fremtidens-vinduer.dk finder du masser af inspiration 
til, hvordan du både kan vælge med hjertet og med for-
nuften. Her er der masser af inspirerende referencefotos, 
du kan downloade tegninger og få gode råd og vejled-
ninger om blandt andet montage og vedligeholdelse. 

Vinduet er meget mere end en funktionel del af din bolig. 
Det skaber lys, skaber liv, giver luft, lukker ind - og luk-
ker op. Det giver udtryk og danner indtryk. Derfor skal du 
vælge kvalitet med hjertet, når du vælger nye vinduer. 
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1.  Opmåling af alle dør- og vindueshuller fra kant til kant af 
murhullet (bredde x højde). Der fratrækkes 11 mm til fuge i 
alle sider. Der er således altid tale om udvendige karmmål. 

2.  Angiv type, stilart og farveønske. Hvis der ønskes special farve 
efter RAL eller NCS skalaen angives farvekoden på bestill-
ingslisten. HUSK at angive, om dørene er indadgående eller 
udadgående. 

3.  Send din ordre eller din forespørgslen til FREMTIDENS VINDUER 
på info@fremtidens-vinduer.dk.

4.  Vi sender en udførlig ordrebekræftelse til godkendelse, med 
angivelse af alle mål og enheder samt pris. Herefter sættes 
produktionen igang, så levering sker inden for max. 5-6 uger. 

5.  Produkterne leveres til det aftalte tidspunkt og sted. Du tjek-
ker, at det hele er i orden efter modtagelsen. 

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget, så er du altid 
velkommen til at kontakte vores salgsafdeling. 

BESTILLING 
— TRIN FOR TRIN
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