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hvordan kommer vi i gang 
Vi har ingen prisliste på vores special udestuer, da alle vores opgaver er individuetl  
tilpassede.
De fleste af vores projekter starter med at vi modtager et par linjer om jeres ønsker via 
mail, gerne vedhæftet et par fotos af jeres bolig, der hvor I forestiller jer, at overdæknin-
gen eller udestuen skal bygges på.  
Vi laver herefter et computer animeret billede samt et Tilbud/budget på jeres udestuepro-
jekt. Hvis I herfra ønsker at gå videre med processen, kommer vi gerne på besøg og fore-
tager en evt. opmåling, snakker detaljer m.m. og udarbejder et opdateret tilbud i fælles-
skab. I bekræfter når I synes at I står med det projekt I ønsker jer.

Herefter udfærdiger vi tegninger, indeholdt eventuelt fundamenter og murværk således 
at I, sammen med jeres lokale entreprenør, kan godkende projektet.
Vi sender en ordrebekræftelse, med udgangspunkt i AB forbruger, og I skriver under.  
Først her har vi en bindende aftale.

Hvorfor vælge os til opgaven?
Win-Door har et team af dygtige mennesker, som byder ind med gennemtænkte og unik-
ke løsninger. 



special udestuer
Mange ønsker sig noget helt specielt, tilpasset netop 
deres hus og deres behov og disse udestuer har vi også 
stor erfaring med. Med et velisoleret tag, gulv og termo-
ruder, får man næsten et ekstra rum – et rum der kan 
bruges store dele af året med alternativ opvarmning.

Tilkøb og opgraderinger af vores WD Udestuer har uane-
de muligheder, og kan være lige fra vedligeholdelses-
frie og isolerede glaspartier til store foldedørsåbninger.
Vores udestuer er bygget op omkring en solid Trækon-
struktion, med limtræs frontrem, gavltrekanter & 32mm 
termotag m/ HEATStop.
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Win-Door terrasse overdækning - det bedste over-hovedet!

standard udestuer 
WD 60 m/ PVC elementer: Minimumsprisen er regnet ud fra 2 lige hjørner, 15-25 m2 ialt, 
faste glaspartier, 1 stk indadgående drejekip terrassedør + 1 stk drejekip vindue. 
Valgfri placering i udestuen.

Wd 60 – udestue med PLAST elementer fra Dkr 3.500 pr. m2

Wd 70 – udestue med TRÆ elementer fra Dkr 4.500 pr. m2

Wd 80 – udestue med TRÆ/ALU elementer fra Dkr 6.500 pr. m2

Priserne er ekskl. montage & fundament.

foldedøre     |    terrasse overdækning    |    skydedøre    |               udestuer    |    CarPorte     |    hegn    |    vinduer og døre

udstillingløgumkloster, rødovre og huset i middelfart.se åbningstider på www.win-door.dk

Tilkøb
Skrå hjørne med 2 stk. 45° stolper Dkr. 5.000

Udhæng i gavl og front op til 300 mm pr. meter Dkr. 800 pr. mtr

Ekstra Dreje/Kip Vindue Dkr. 2.500

Fra termoglas til Kunststof Sandwichs fyldninger Dkr. 110 pr. m2

Byggeansøgning Dkr. 4.000

Fragt til Jylland og brofaste øer Dkr. 1.500

Forespørg på andre mulige tilkøb.


