
  

Bolighuset for ALT udenom ... 



 

 

Træf det rigtige valg 
 

Selvom det danske vejr er lunefuld, kan du godt nyde det året rundt, uden at 

bekymre dig om vejrudsigten. Med en overdækket terrasse, udestue,  

glastilbygning eller vinterhave, får du ekstra kvadratmeter, hvor havens dufte 

og farver trækkes helt ind i huset – uanset hvad meteorologerne lover! 

 

Hos os lægger vi vægt på godt købmandskab og ikke mindst ægte  

sønderjysk troværdighed forenet med top professionelt arbejde overalt 

i processen: fra rådgivning over tilbud til salg, levering og den endelige  

montering. Vore løsninger har fokus på æstetik, komfort og funktion – uanset 

om du vælger udestue, vinterhave, folde- og skydedøre, vinduer eller døre. 

 

Denne brochure er til inspiration for dig,  

som gerne vil have naturen og det  

omskiftelige danske vejr ind i stuen. Se  

de mange muligheder og forskellige  

produkter, besøg vores hjemmeside  

eller kontakt os for mere information og  

måske et besøg.  
  

     Team Outside Living 
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WD10 Uisoleret Aluminium 

WD10 Uisoleret aluminiums overdækning 

Hos Win-Door går kvalitet hånd i hånd med holdbarhed og funktionalitet. 

Ly og læ er et vedligeholdelsesfrit uderum, der kan beskytte dig fra en 

regnbyge på en dejlig varm sommerdag. 

For at opnå den ultimative hygge kan man isætte gavle og vindaf-

skærmning i form af skydedøre og glaspartier i alle vores overdækninger. 

Taget kan forsynes med polycarbonat tagplader (opal eller klar), lamine-

ret enkeltlagsglas eller klar Termoglastag. Med den rette tagplade/-glas 

er taget meget velegnet til solafskærmning og ly for regn.  

Opgrader til den forstærkede model WD10XXL for de store spændvidder. 
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Et værdifuldt uderum, som hurtigt kan ændre  

atmosfæren i dit hjem med mere lys og  

nye perspektiver 
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Uisoleret overdækning 

WD11 med fokus på design og elegante linjer 

Den fremtidssikre løsning til dig, der vil have lidt ekstra og hvor man har  

mulighed for at isætte næsten alle former for lukninger, der giver dig  

muligheden for at sidde i LY & LÆ i din uopvarmede udestue, det meste  

af året . Du vil få værdifuld plads, og du kan hurtig ændre atmosfæren i 

dit hjem med mere lys og nye perspektiver. Minimalistisk design gør dit 

hjem mere attraktivt, og øger værdien af hele huset. Hvis du ønsker de 

store spændvidder, kan WD11 opgraderes til en WD11 , som har en 

 forstærkning i frontremmen, så man i 

 mange tilfælde kan undgå midter-  

 stolpen, og dermed opnå større  

 åbninger med f.eks. skydedøre 
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WD12 Isoleret aluminiums profil 
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WD 12 er en termisk delt aluminiumskonstruktion, der forebygger  

kondensdryp. Den giver dig mulighed for, at du senere kan isætte  

isolerede elementer som f.eks. foldedøre & skydedøre i aluminium, plast, 

træ eller træ/alu, og dermed en næsten helårs udestue. 

Med denne profil, er det næsten kun fantasien der sætter grænser.  

Det er muligt at bygge overdækningen både som fastgjort til  

eksisterende hus på gavl eller udhæng, eller som fritstående glashus, 

med ensidig tagfald eller saddeltag. 
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Ultraline                   
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Den ultimative terrasseoverdækning er specielt udviklet til de kunder, som 

ønsker et enestående design, ingen synlig tagfald og store spændvidder. 

Systemet er en uisoleret aluminiumskonstruktion med et glastag opbygget 

af 8mm lamineret klar glas. 

Ultraline kan også leveres som fritstående og som carport. 

Med denne konstruktion, kan vi nå op i en spændvidde  

på 7 meter i bredden og 5 meter i dybden. 

15 års garanti 



    Luxline 
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WD Luxline Lameltag 

Uisoleret konstruktion på en helt ny måde. 

Aluminiumslamellerne faciliterer danskernes 

drøm om ude- og haveliv året rundt, hvor det 

elektriske lamelsystem tillader brugeren at åbne 

op, når solen står højt på himlen, og lukke til 

igen når det bliver køligere. Overdæknings-

systemet minder til forveksling om den klassiske  

pergolaløsning, men giver større stabilitet pga.  

aluminiumstaget.  

Den Hybride terrasseoverdækning med en tagkonstruktion  

bestående af aluminiumslameller for den ultimative fleksibilitet  



 

Udestuer & Vinterhaver 
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Alle vores terrasseoverdækninger, kan nemt opgraderes til en lukket  

udestue, som giver lys og varme  på en kølig sommeraften. En udestue er  

beregnet til anvendelse i sommermånederne, og som regel fra april til  

oktober. Termotaget og glaspartierne giver en lille isolerende effekt, men til 

gengæld en tilstrækkelig beskyttelse mod regn og vind. 

En udestue, der kan opvarmes og anvendes tidlig om foråret til langt ind i 

efteråret, giver udendørsophold i lange perioder. For at få en jævn og  

behagelig temperatur i hele udestuen anbefaler vi et isoleret underlag og 

som minimum en termorude i dine glaspartier. 

 

Aluminium 
Aluminium / Træ 
Aluminium / Plast 

sommer 
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efterår vinter 

En vinterhave, hvor du virkelig får noget for pengene, har en god isolering 

med aluminiums profiler der har brudte kuldebroer. Helheden giver en 

god varmekomfort og varmeøkonomi, også ved opvarmning om vinteren. 

Glasset vil være lavenergiruder så man undgår både kondens og          

kuldenedfald. 

Muligheden for helårsbrug ved kontinuerlig vedligeholdelsesvarme fås ikke 

meget bedre. 

forår 
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Aluminiums Skydedøre 
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Begynd foråret før tid, eller forlæng sommeren eller efteråret med en  

skydedør i aluminium fra Win-Door. 

Med en af vores udendørs skydedøre, får du en stilren overgang i din  

terrasseoverdækning eller udestue. De store glaspartier giver et maximalt 

lysindfald i dit hus, og samtidig får du et robust og effektivt værn mod 

regn og rusk. 
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WD24 Delvis Isoleret aluminium som kan 
sammensættes på utallige måder. Den 
holdbare overfladebehandling, samt de 
skarpe linjer, danner sammen et produkt 
der stråler af kvalitet. 
Systemet betegnes som vedligeholdelsesfrit, 
og er velegnet til inddækning af terrasse, 
altan eller udestue, som du bruger hele 
året. 

WD20 Uisoleret aluminium med enkelt-
lagsglas, der beskytter mod vejr og 
vind, og vil forlænge din sommer på 
terrassen. 
 
WD21 Uisoleret skydedør med en tynd 
termorude, der forhindrer den værste 
dug og giver dig mulighed for at nyde 
din udestue i foråret og efteråret.  

Vores mest populære aluminiums skydedøre 



De slanke aluminiumsprofiler og de smukt afrundede kanter i et enkelt 

og flot design sikrer, at vores skydedøre passer til enhver arkitektonisk 

stil.  

Skydedørene kan leveres med lige fra 6 mm enkeltlagsglas til isoleret 

termoglas med eller uden sikkerhedsglas. 
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WD25 skydedøre er bygget op omkring de flotte rene 

glaslinjer, så man kan sidde i ly og læ, mens man ny-

der havens farver.  

Både WD20, WD21, WD24 og WD25 produceres efter 

vores kunders ønsker og behov, og altid på special-

mål. 

Systemerne er bundkørte, og dermed er de ikke  

afhængige af en speciel dimensioneret overligger. 

Panorama Skydedøre 

19 

I vores sortiment finder du også vores rammeløse glassystemer, som beskytter din bal-

kon eller terrasse mod vind, vejr og generende støj, og om sommeren kan du få en 

dejlig friluftsoplevelse med 100 procent åbne ruder. Uden de lodrette profiler giver 

panoramasystemerne optimal udsigt gennem rene glaslinjer & permanent ventilati-

on. De vedligeholdelsesfrie aluminiums systemer, er lette at betjene, tåler slagregn 

og har en høj stabilitet med 10mm hærdet glas som standard.  

 



 

Panorama 
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SL25 dreje/vende system giver mulighed for at  

køre ALLE døre væk eller kun at køre nogle af  

panelerne til side -  resten kan blive stående som læ. 



En markise kan have mange forskellige egenskaber alt efter ønsker,  

produkt og placering.  

En almindelig terrassemarkise kan skabe et hyggeligt uderum på din  

terrasse, hvor den både kan skygge for solen, men også give dig læ for 

regn og dug. Markisen kan også leveres til din udestue/overdækning 

hvor den kan skygge for solen, sænke temperaturen indendørs eller  

holde på varmen, så man kan forlænge sommeren i udestuen. 

Alle vore markiser kan leveres med styring efter behov. 
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Markiser 



Foldedøre 
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Få en foldedør i det materiale og design du ønsker. Med en  

foldedør fra Win-Door har du nu muligheden for en flot og eksklusiv 

overgang til haven fra f.eks. din stue eller udestue. Foldedøre er 

yderst praktiske, da de åbner op for et væld af muligheder.  

Foldedørene kan leveres både som uisolerede og isolerede, men 

ens for dem alle er det flotte design og dets funktionalitet.  

Vælger man en af de isolerede modeller, kan man være sikker på 

et gennemtestet produkt, der er ekstrem vind- og vandtæt og som 

overholder alle krav til beboelsen.  

Vil du give dit hus en smuk åbning i form af en foldedør, kan du hos 

Win-Door vælge mellem træ, mahogni, træ/ aluminium &  

aluminium. Vores foldedøre fås i mange forskellige varianter og  

åbningsmuligheder. 
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De isolerede foldedørsmodeller er som standard bundkørte, med 

flere bundskinne muligheder og tilbydes med både 2– og 3-lags 

glas, for at opnå de bedste isoleringskrav. 



 

Vinduer & Døre 
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Der er mange valg, som skal træffes rigtig for at sikre, at man  

både kan spare på varmeregningen, opnå et optimalt indeklima i 

boligen samt varetage de funktionelle og æstetiske krav. Et  

vindues- og dørvalg omfatter bl.a. hensyn til støj, sikkerhed samt 

vigtigst af alt, dagslys og udsyn. 

Vinduet er en meget markant del af husets facade og udseende, 

og fungere som husets øjne. Derfor skal vinduer passe til husets  

udformning - ligesom smukke landskaber og veldesignede biler. 

Plast  -  Træ  -  Træ/alu 

Før 

Efter 
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3 gode ting ved at udskifte dine gamle vinduer: 
- du sparer penge på varme regningen 
- du forbedrer indeklimaet i din bolig væsentlig 
- du er med til at nedbringe  Danmarks Co2 udslip 
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Garden Lounge 

Win-Door har med Garden Lounge, givet den travle designbevidste familie en siddeplads i 

haven, hvor naturen kan nydes fra første parket. Garden lounge er tænkt som det lille fristed 

i haven, der altid byder på hygge og kvalitetstid med familien. Møblerne kan stå ubeskyttet 

fra vejrets luner og er genialt til udeliv, grill og opbevaring.  

Taget kan tilbydes både med polycarbonattag og glastag, og siderne kan monteres med 

både beklædning eller skydedøre, så man også kan lukke af for en kold brise.  



 

Byggetilladelse  
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Det geniale ved Win-Door’s idé om LY & 

LÆ er at man kan starte med at bygge en 

overdækning og hvis man så efterfølgen-

de finder ud af hvor meget tid man bruger 

derude, kan man isætte døre og faste 

partier i de sider hvor vinden kommer fra. 

 

Anmeldelse af byggeri 

Ved mindre byggerier som f.eks. Carporte, 

drivhuse og overdækkede terrasser på 

mellem 35 og 50 m2, kan du nøjes med at 

indsende en anmeldelse om bebyggelsen. 

Hvis du vil i gang med et arbejde, som 

kræver anmeldelse, skal du indsende teg-

ningsmateriale, der viser bygningens belig-

genhed på grunden, afstanden til skel og 

andre bebyggelser på grunden. 
 

Det samlede areal af husets garager, sku-

re, drivhuse, overdækkede terrasser og lig-

nende bygninger må ikke overstige 50m2. 

Arealgrænsen på 35m2 gælder for fritlig-

gende familiehuse og dobbelthuse. For 

rækkehuse er grænsen 20 m2.  

 

Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge din 

kommune. 

Gebyr for sagsbehandlingen 

Kommunen har ret til at opkræve et gebyr, 

for deres sagsbehandling. Det er kommunal-

bestyrelsen i den enkelte kommune, der be-

stemmer prisen. Derfor kan prisen variere 

temmelig meget fra kommune til kommune. 

Du kan på din kommunes hjemmeside finde 

priserne. 

 

Byggearbejde skal oplyses l Bygnings- og 

Boligregistret 

Husk, at byggearbejde skal oplyses til Byg-

nings- og Boligregistret. Det gælder fx. en til-

bygning, et nyt badeværelse eller en car-

port. 

Opsætning af et nyt køkken behøver du til 

gengæld ikke at fortælle om til BBR. Oplys-

ningerne om dit hus anvendes ved ejen-

domsvurderingen, men har også betydning 

for forsikringsselskabernes vurdering af din 

ejendom og ved salg af huset. 

 

Kontakt os 

for mere information og 

måske et besøg. 



Outside Living ApS 

Teglgårdsvej 1 

6240 Løgumkloster 

Tlf.: 7474 3649 

win-door@win-door.dk  I  www.win-door.dk 

 

RING og få et uforpligtende tilbud 

Alle vores systemer produceres efter vores kunders ønsker og behov og altid på  

specialmål. Vi har ingen prisliste, da alle vores opgaver er individuelt tilpassede, og en  

henvendelsen kan ske på følgende måde: Vi modtager et par linjer om Jeres ønsker  

via mail, og vi returnerer et tilbud/et prisoverslag. I sender herefter besked til  

Win-Door, hvis I ønsker at gå videre med processen.  

Vi kan tilbyde at komme på besøg, måle op og snakke detaljer m.m. 

I bekræfter når I synes, at I står med det projekt, I ønsker jer. 


