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Det store udvalg 
åbner alle vinduer og døre...

Alle mål uden for standardmål leveres uden ekstra tillæg.
Produktion og showroom på Vestergade 22, 8860 Ulstrup.

Showroom på Roholmsvej 17, 2620 Albertslund.

Salg gennem forhandlere.

l Vinduer med koblede rammer
l Vinduer med kitfals 
l Vinduer med buer
l Runde vinduer
l Skoddeelementer
l Specialelementer
l Facadedøre i specialudførelse
l Foldedøre
l Hæveskydedøre
l Hæveskydedøre i træ/alu
l Elementer i træ/alu
l Elementer med udvendig alufalsliste (CENTRUM)

Medlem af Dansk  Byggeri
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Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det 
er derfor vigtigt du sikrer dig, at stil og kvalitet lever op til de 
ønsker, du må have.
 
Hos U.D. Vinduer skaber vi smukke og tidssvarende løsninger i 
samarbejde med vore kunder. 

Vort speciale er at producere nye elementer i stil med de 
eksisterende.

Med venlig hilsen
U.D. Vinduer A/S.
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Foldedør.Hæveskydedør i træ/alu.

Vi skaber de smukke rammer
- i flere forskellige materialer...

Flere muligheder med
hæveskyde- og foldedøre
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Vindue med koblede rammer.
Fastkarm med bue og 
krydssprods.

Bondehusvindue. Dannebrogsvindue med 
krydssprodser.

Derfor skal du vælge U.D.Vinduer:
Dansk produceret kvalitet gennem mere end 40 år!

Nedenstående typer produceres alle på fabrikken i Ulstrup:

l Vinduer og døre (træ - træ/alu)

l Hæveskydedøre (træ - træ/alu)

l Foldedøre og fløjdøre (træ - træ/alu)

l Drejekip element (træ - træ/alu)

l Elementer med kitfals (træ)

l Koblede rammer (træ)

l Elementer med buer (træ - træ/alu)

l Runde vinduer (træ - træ/alu)

l Skoddeelementer (træ- træ/alu)

l Forsatsvinduer (træ)

l Elementer med udvendig alufalsliste (CENTRUM) 
 udføres også med mahogni look alufalslister til 
 mahognielementer.

l Vores produkter kan også leveres med 3-lags glas. 
 Dette sikrer et minimalt energiforbrug.

Vi producerer et særdeles bredt sortiment i flere træsorter (Fyr, lærk, 
Sipo-mahogni og Eg), samt et bredt sortiment i Træ-Alu, kombineret 
med de forskellige træsorter, også med 3-lags glas. Fabrikken råder 
over eget overfladebehandlings anlæg, hvilket gør os i stand til altid at 
levere en flot og ensartet overflade behandling uden at dette forlænger 
leveringstiden.

Vi sætter en ære i at kunne løse de opgaver vores kunder stiller os, 
og gør i den forbindelse opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til 
private. Alt salg er via forhandler, men du er naturligvis velkommen til 
at kontakte os direkte.

Vi kan tilbyde alt indenfor vinduer og døre.
Du behøver kun at spørge et sted, for at finde det du søger - vi 
finder en løsning.

Vi er leveringsdygtige i alle former for specialelementer,  
hvilket gør os til en særdeles kvalificeret samarbejdspartner.
U.D. Vinduer leverer ubehandlede, flerfarvede og laserende 
elementer. Vi kan tilbyde karmdybder fra 70 til 220 mm. 
følgende karmdybder er standard 92-100-115 og 140mm.
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Vinduer og døre der er monteret med udvendig alufalsliste har flere fordele, 
heraf nævnes de væsentligste.

 l Risikoen for indbrud ved aflistning er fjernet, 
  da alufalslisten er fastgjort under glasset.

 l Vedligehold af glaslister er mindsket væsentligt, 
  da disse er monteret på indvendig side.

 l Mulighed for 3-lagsruder. 

 l Mulighed for persienneruder.

 l Mulighed for indfarvning af alufalslisten.

Stop tyven...
Vi sætter sikkerheden i CENTRUM 
med udvendig alufalsliste.

Glastypen kan sinke tyven:

Vi foreslår følgende: 

l  Lamineret glas. Svært at bryde igennem.

l  Lamineret glas på begge sider. 
   Derved opnås større personsikkerhed.

l  Hærdet glas med op til 8 gange   
 større brudstyrke i forhold til 
 almindelig glas.

l Sikkerhedslimet rude, hindrer tyven i at     
 få ruden ud ved aflistning.

Ekstra fordele ved lamineret glas:

l Støjreducerende.

l Reducerer falmning af interiør.

Få yderligere sikkerhed med 
forstærkede beslag
U.D. Vinduer kan f.eks. tilbyde følgende:

l Sikkerhedspaskvil inkl. sikkerhedsslutblik.

l Sikringsbeslag på topstyrede vinduer.

l Aflåselige greb på elementerne.

l Paskvil med ekstra låsekasse.

l Facadedørsgreb med kodelås i flere 
   varianter.

l Terrassedørsgreb med kodelås mm. 

l  Sidehængte vinduer og døre kan leveres  
 med hagekolve. 

U.D. Vinduer står selvfølgelig til rådighed for 
yderligere information omkring 
ovenstående.

Det skal pointeres, at U.D.Vinduer på 
 ingen måde kan garantere mod indbrud.

De omtalte forslag kan kun betragtes som 
indbrudshæmmende foranstaltninger.

Hagekolve

Ekstra låsecylinder

Aflåseligt greb

Sikkerhedsslutblik Sikringsbeslag
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U.D. Vinduer producerer i 
følgende materialer:

l  Fingerskarret fyrtræ. 
 Fremstillet af langsomt voksende kerne
 fyr fra de nordsvenske skove. 
 Fingerskarrede elementer skal altid   
 overfladebehandles. 
 U.D. Vinduer overfladebehandler som 
 standard med en ØKO 2 behandling.

l  Træ/alu
 Dette produkt kan kombineres med  alle
 vore træprodukter, med klimaskærm i   
 pulverlakeret aluminium udvendig. 

l  Sipo Mahogni. 
 En afrikansk træsort der er resistent   
 verfor svampe og insekter.    
 Alle elementer leveres grundolieret.
 

l  Knastholdigt fyrtræ. 
 Såfremt der ikke ønskes fingerskarret   
 fyrtræ kan der bestilles traditionelt   
 knastholdigt fyrtræ.
 Ubehandlede elementer produceres   
 kun i knastholdigt fyrtræ.
 Ubehandlede elementer er 
 vacuumimprægneret.

l  Egetræ
 U.D. Vinduer producerer også elementer  
    i Europæisk egetræ.
 Egetræets kerne har et højt indhold af   
 fenol holdige stoffer, kaldet garvesyrer   
 eller proanthocyanidiner, stoffer der er   
 giftige for de fleste træelskende 
 svampe.    
 Som standard er egetræ grundolieret   
 fra fabrikken.
 Egetræ kan også leveres sprøjtemalet 
 i ønskede  farver.

l  Lærk
 Der anvendes sibirisk lærketræ, 

som på grund af det kolde klima er 
langsomtvoksende. Herved opnåes høj 
 densitet og stor kerneandel. Dette sikrer 
lang levetid uden anvendelse af giftig im-
prægnering.

Glas:
l  Elementerne leveres som standard med  
 2 lags klar energi A ruder med varm   
kant UW 1,1.

l  Der kan leveres flere forskellige former  
 for specialglas. 

l  De fleste elementer kan leveres med 
 3 lags glas. Dette giver en bedre 
 U-værdi og sparer CO2.  
 
Se punktet ”Glastypen kan sinke tyven”

Beslag:
Beslåning foretages i den udstrækning det er 
teknisk muligt med systembeslag. 

l  Dreje/kip elementer er monteret   
 med skjulte dreje/kip beslag. 

l  Døre udføres med 3-punkt lukke. 

l  Terrassedøre med indvendigt greb og   
friktionsbremse i overkarm.

l  Koblede terrassedøre leveres uden  
 bremse.

Der kan uden tillæg vælges 
mellem:
l  Elementer med alubundglaslister eller   
træbundglaslister.

l  Elementer med eller uden profil.

l  Elementer med eller uden not til 
 blomsterplade.

l  Elementer med alm. sprodser eller 
 energisprodser.

l  Hårdttræsbundstykke eller lavt 
 alu bundstykke

Der kan mod tillæg vælges:
l  Greb til døre. 

l  Paskviller i vinduer. 

l  Cylindre.

l  Ventiler.

l  Brevlem.

l  Diverse sikkerhedsforanstaltninger.

l  Tofarvede elmenter

l   Forskellige karmdimensioner.

Se uddrag af tilbehør og tillægspriser på 
www.ud-vinduer.dk

Værd at vide...

FAKTA:

U.D. Vinduer A/S er tilsluttet
VI (Vindues Industrien) og 
DVV (Dansk Vindues Verifikation). 
Alle elementer udføres i.h.t. 
VI´s  tekniske bestemmelser.
U.D. Vinduers produkter er CE-mærkede.

Afrikansk Sipo mahogni anvendes til 
produktion af hårdttræs vinduer.

Kernetræ
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Standard alubundglasliste med mahogni-look 
til mahogni elementer.
Pålimede sprodser på mahogni elementer er 
udført i aluminium med mahogni-look.
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Arena C   Klein Kathedral Cotswold Satimat Silvit Punteado 

Renhvid
RAL 9010

Cremehvid
RAL 9001

Lysegrå
RAL 7035

Agatgrå
RAL 7038

Violetblå
RAL 5000

Anzianblå
RAL 5010

Rød/Brun
RAL 3011
(Svenskrød)

Chromgrøn
RAL 6020
(Grøn umbra)

Mahognibrun
RAL 8016

Sort
RAL 9005

Standardfarver til træ:

Antrazitgrå
RAL 7016

Glas typer:
Vælg mellem 2- eller 3-lags lavenergiglas. Endvidere kan alle døre og vinduer bestilles med:

l  Solglas   l  Støjreducerende glas   l  Personsikkerhedsglas   l  Sikkerhedsglas   l  Ornamentglas i forskellige mønstre.

Elementerne kan leveres i alle ikke 
 angivne RAL og NCS-farver mod et mindre 
tillæg.

Kan også leveres i laserende farver, eller i 
flerfarvet mod et mindre tillæg.

Farverne er trykteknisk gengivet, og kan 
som følge heraf afvige fra de faktiske.
Vi henviser iøvrigt til VI´s Tekniske 
Bestemmelser bilag 16 (forventet udfald 
af industrielt overfladebehandlede 
træelementer). Se evt. www.ud-vinduer.dk

Farveløs
(Kun til indv.)

PineTeak Hvidlud-lak.
(Kun til indv.)

Laserende farver:

Elementerne er som standard udført i fingerskarret fyrtræ.
Elementerne kan ved forlangende også produceres i knastholdigt fyrtræ.
Ubehandlede elementer produceres kun i knastholdigt fyrtræ.
 

Ren hvid
RAL 9010

Lysegrå
RAL 7035

Antrazitgrå
RAL 7016

Standardfarver til aluminium:

Sort
RAL 9005

Rød/Brun
RAL 3011
(Svenskrød)

Standardfarver i  aluminium 
er glans 30.

Træ/alu elementer med 
blank aluminium i glans 70, 
mod et mindre tillæg.

Eg og mahogni 
leveres grund-
olieret.
Kan mod tillæg
leveres færdig-
behandlet.
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Spar på energien
U.D. Vinduer arbejder målrettet på at producere vinduer og døre til 
renoveringsopgaver og fremtidens nybyggeri. Vi har i dag, allerede flere 
produkter, der overholder kravet til bygningsreglementerne 2015 og 2020. 
Dette betyder dog ikke, at vi ikke stadig  arbejder  videre på at optimere vore 
produkter. Dette er en kontinuerlig proces, hvor vi altid overvejer, hvilke 
konsekvenser energioptimeringen får for arkitekturen.

Der er flere ting, der skal tages højde for, når man beslutter sig for hvilket 
produkt man vælger, også når det drejer sig om energi.

U.D. Vinduer anbefaler, at man taler med en professionel energivejleder, 
når man skal i gang med at renovere sit hus, såfremt man overvejer at 
benytte en ny og væsentligt bedre type vinduer. 
Når man bygger nyt hus, kan vi kun anbefale, at man benytter de bedst 
isolerende vinduer og døre, med respekt for arkitektur og funktionalitet.

U.D. Vinduer kan oplyse de værdier der er nødvendige, for at kunne lave en 
energirammeberegning af det nye byggeri.
Vedrørende fakta om E-ref og u-værdier se hjemmesiden.

U.D. Vinduer leverer koblede vinduer til både fredede bygninger og til 
almindelig renovering.

Koblede vinduer har en god isoleringsevne, og passer til huse hvor man 
ønsker at bevare den oprindelige stil.

Vi er i stand til at ændre på vore profiler, så de passer til de fleste fredede 
bygninger. Fremsend evt. skitse og vi vil i fællesskab finde den rigtige 
konstruktion. Som standard er den yderste ramme med enkeltglas og 
inderste ramme med tolags-lavenergiglas.
Yderligere info på www.ud-vinduer.dk

U.D. Vinduer har stor erfaring med forsatsvinduer, både med 1- og med 
2 lags glas. Forsatsvinduer kan leveres enten med vridere eller med 
paskvilgreb.

Forsatsvinduer bruges hvor de gamle vinduer er bevaringsværdige, men 
ikke længere kan leve op til de nuværende energikrav. En  anden fordel 
ved forsatsvinduer er, at de kan monteres indefra uden brug af stillads og 
udvendigt arbejde.
Vi kan ændre på vore profiler, så de passer til de fleste fredede bygninger. 
Fremsend evt. skitse og vi vil i fællesskab finde den rigtige konstruktion. 
Yderligere info på www.ud-vinduer.dk

Koblede vinduer          Forsatsvinduer 
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Følgende produkter:
Koblet ................................................................. se side 7
Forsats ................................................................. se side 7
Foldedøre ........................................................... se side15
Hæveskydedøre ................................................. se side15
Forbehold for ændringer
Yderligere snit tegninger kan ses på www.ud-vinduer.dk

Træ 2 lags glas - snit tegninger

Diagonal sprodser er udført 
uden indlæg mellem glas.

Udadg.
samling

Indadg.
samling
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Følgende produkter:
Foldedøre ........................................................... se side15
Hæveskydedøre ................................................. se side15
Forbehold for ændringer
Yderligere snit tegninger kan ses på www.ud-vinduer.dk

Træ 2 lags glas - snit tegninger Træ 3 lags glas - snit tegninger

Classic-Line karm        Soft-Line karm         Classic-Line karm             Soft-Line karm       
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Træ/alu 2 lags glas - snit tegninger

Følgende produkter:
Foldedøre ........................................................... se side15
Hæveskydedøre ................................................. se side15
Forbehold for ændringer
Yderligere snit tegninger kan ses på www.ud-vinduer.dk

Classic-Line karm        Soft-Line karm         Classic-Line ramme         Soft-Line ramme       

Diagonal sprodser er udført 
uden indlæg mellem glas.

Udadg.
samling

Indadg.
samling
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Træ/alu 2 lags glas - snit tegninger Træ/alu 3 lags glas - snit tegninger

Følgende produkter:
Foldedøre ........................................................... se side15
Hæveskydedøre ................................................. se side15
Forbehold for ændringer
Yderligere snit tegninger kan ses på www.ud-vinduer.dk

Classic-Line karm        Soft-Line karm         Classic-Line ramme         Soft-Line ramme       

Udadg.
samling

Indadg.
samling
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I N S P I R A T I O N S B L A DVINDUER

Alle mål uden for standardmål udføres uden ekstra tillæg.

15-330315-1101 15-2202 15-2102 15-3203

15-1102 15-2204 15-3306 15-1103 15-2206 15-3309

15-1104V 15-2208V 15-3312V 15-1106 15-2212 15-3318

15-1108 15-2216 15-3324 15-1104 15-2208 15-3312

16-2202 16-4404 16-6606 16-3303 16-6606F 16-2203 16-4406 16-6609

16-663016-442016-221016-661416-661516-441016-2205

U10-1001 U10-2002 U11-4104 U10-3003 U11-3101 U11-6106 U10-6006 U14-1200 Set indvendig

Set indvendigS14-1200S10-6006S11-6106S11-3103S10-3003S11-4104S10-2002S10-1001

11-1101 11-1102L 11-1102V 11-1104 11-2102L 11-2102V

11-3103 11-420411-410411-330311-2202

10-1001 10-2002L 10-2002V 10-3003 10-4004 10-3003V 10-3003L

Specialelementer

Bemærk:
Dette er blot et udpluk af de elementer vi 
kan lave. Har du specielle ønsker til et ele-
ment, skitsér det da blot ned og send det til 
os, så vil vi i fællesskab finde en løsning.

Drejekip

17-1101

Fast Karm

Topstyret Topvende

SidevendeSidehængt / bondehus

Dannebrog

Udestueelementer

U.D. Vinduer A/S · tlf. 8773 5088 · www.ud-vinduer.dk

Bemærk
Dette er blot et udpluk af de elementer 
vi kan lave. Har du specielle  ønsker til et 
element, lav en skitse og send den til os, 
så vil vi i fællesskab finde en løsning.
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Alle mål uden for standardmål udføres uden ekstra tillæg.

DØREI N S P I R A T I O N S B L A D

U.D. Vinduer A/S · tlf. 8773 5088 · www.ud-vinduer.dk

Bemærk
Dette er blot et udpluk af de elementer vi kan lave. Har du 
specielle  ønsker til et element, lav en skitse og send den til 
os, så vil vi i fællesskab finde en løsning.

Alle træ/alu døre og sidepartier er altid udført med enkelt 
spændestykke.

Alle mål uden for standardmål udføres uden ekstra tillæg. Kan også udføres med alukappe.

Hæveskydedøre og foldedøre leveres 
i mange udformninger. 
Vi henviser til brochuren for information 
og inspiration.

Foldedør

Facadedøre leveres som standard med 
dobbelt spændstykke. Øvrige døre med enkelt 
spændstykke kan også leveres med dobbelt 
spændstykke, hvis dette ønskes.

40-1404
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Standard tilbehør 
til vinduer og døre... 

Topstyret
Greb

Alubundglaslister
Indfarvet

Hængsling og 
slagretning af døre

For at sikre at du får det rette produkt, er det 
vigtigt, at du ved bestilling oplyser om døren er 
højre eller venstrehængt og om slagretningen er 
ud- eller indadgående.

Brug tegningen som vejledning.

Optegnede elementer er set fra udvendig side.

Venstre  ind.

Venstre  ud. Højre ud.

Højre ind.
Hæve-
skydedør.

Venstre 
mod højre.

Hæveskydedør.
 

Højre 
mod venstre.

Andet tilbehør mod tillæg
Vejledende udsalgsprisliste finder du på:

www.ud-vinduer.dk
Her kan du også finde:
l  CE-dokumentation
l  Flere billeder
l  Nyheder
l  - eller udskrive tilbuds/bestillingsliste

Sidehængt/Dannebrog
Anverfer Stormkrog/
 Stjerthage

Hængsler
Vinduer Døre
Varmgalvaniseret Varmgalvaniseret

Drejekip
Greb

Terrassedør/Foldedør
Primærdør Sekundær dør 
 i foldedøren.
 

Hæveskydedør
Udvendig greb Indvendig greb Greb på Energidør
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Standard tilbehør 
til vinduer og døre... 

Foldedøre:
Er ønsket en større åbning til det fri, er foldedøren den perfek te løsning, 
den giver en åbning på ca. 90% af bredden, den er let at åbne og giver 
en tæt og sikker aflukning. Foldedørene  produceres i flere træsorter 
samt i træ/alu. Maksimal størrelse på de  enkelte dørrammer er 80 cm. 
Foldesystemet kan også leveres i lavere højder, så de kan anvendes som 
foldevinduer.
                                                      
Fordele ved vores foldedøre.

Dørene er så vidt muligt leveret fra fabrik samlet.
Såfremt det samlede element er for stort til at det kan lade sig gøre 
at sende samlet, er rammerne færdigbeslået, så de blot skal hænges i 
karmen ved montage.
Vi er i stand til at levere foldedøren med lavt alubundstykke.
Der er ikke nogen aluskinne i bunden til at styre rammerne. Rammerne 
styres af ruller mod bundkarmen, så dørene også kan  benyttes i 
vinterperioden.

Foldedøre:

Er ønsket en større åbning til det fri, er foldedøren
den perfekte løsning, den giver en åbning på ca. 90%
af bredden, den er let at åbne og giver en tæt og
sikker aflukning. Foldedørene produceres i flere
træsorter samt i træ/alu. Maksimal størrelse på de
enkelte dør blade er 80 cm. Foldesystemet kan også
levers i højder, så de kan anvendes som foldevinduer.

Hæveskydedøre:

Er ønsket en stor åbning til det fri, uden at optage plads
på terrasse eller altan med stort lysindfald er hæveskyde-
døren den perfekte løsning, den giver en åbning på ca. 45%
af bredden, den er let at åbne og giver en tæt og sikker af-
lukning. Hæveskydedørene produceres i flere træsorter
samt i træ/alu. Hæveskydedørssystemet kan også leveres
i højder, så de kan anvendes som skydevinduer.

Hæveskydedøre:
Er ønsket en stor åbning til det fri, uden at optage plads på  terrasse 
eller altan med stort lysindfald er hæveskydedøren den perfekte 
løsning, den giver en åbning på ca. 45% af bredden, den er let at åbne 
og giver en tæt og sikker aflukning.
Hæveskydedørene produceres i flere træsorter, evt. med alubund samt i 
træ/alu. Hæve skydedørssystemet kan også leveres i lavere højder, så de 
kan anvendes som skydevinduer.

Detaljer og monterings vejledning.

Detaljer og monteringsvejledning findes på hjemmesiden:
www.ud-vinduer.dk

Foldedøre:

Er ønsket en større åbning til det fri, er foldedøren
den perfekte løsning, den giver en åbning på ca. 90%
af bredden, den er let at åbne og giver en tæt og
sikker aflukning. Foldedørene produceres i flere
træsorter samt i træ/alu. Maksimal størrelse på de
enkelte dør blade er 80 cm. Foldesystemet kan også
levers i højder, så de kan anvendes som foldevinduer.

Hæveskydedøre:

Er ønsket en stor åbning til det fri, uden at optage plads
på terrasse eller altan med stort lysindfald er hæveskyde-
døren den perfekte løsning, den giver en åbning på ca. 45%
af bredden, den er let at åbne og giver en tæt og sikker af-
lukning. Hæveskydedørene produceres i flere træsorter
samt i træ/alu. Hæveskydedørssystemet kan også leveres
i højder, så de kan anvendes som skydevinduer.Drejekip

Greb
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Soft-line

Profiltyper Træ/alu, softline og classic kan tilbydes på alle vore træsorter.

Classic-line

Udvendig profil  Indvendig profil              
2 lags glas  3 lags glas   

Udvendig profil  Indvendig profil              
2 lags glas  3 lags glas  

Udvendig profil  Indvendig profil              
2 lags glas  2 lags glas  

Alufals-line

Udvendig profil Indvendig profil
2 lags glas 3 lags glas

Træ/alu
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Vi er kvalitetscertificerede 
gennem VI og DVV. 

For os er kvalitet 
det samme 
som fejlfri produkter...

Alle taler om kvalitet, men hvad er kvalitet? For os er kvalitet lig med fejlfri  produkter 
gjort af godt træ. Fra først til sidst tilstræber vi topkvalitet, hvilket starter allerede i 
indkøbsfasen, hvor vi kun anvender nordsvensk kernefyr samt eg og mahogni opskåret 
fra hele kævler, hvilket sikrer ensartet råmateriale og farve. Dernæst håndsorteres alt 
træet, inden det går i produktion. 
I produktionen finder man hovedsageligt faglærte snedkere og maskinsnedkere, der 
hver især udfører deres egen kvalitetskontrol under supervision af U.D. Vinduer´s 
interne kvalitetskoordinator. Resultatet er et fejlfrit produkt med fem års  garanti.

U.D.Vinduer A/S er tilsluttet VI (Vindues Industrien) og DVV (Dansk Vindues Verifikation) 
og vore produkter er CE-mærkede.

Medlem af Dansk  Byggeri

Udvendig profil  Indvendig profil              
2 lags glas  3 lags glas   

Udvendig profil  Indvendig profil              
2 lags glas  3 lags glas  

Udvendig profil  Indvendig profil              
2 lags glas  2 lags glas  

Udvendig profil Indvendig profil
2 lags glas 3 lags glas

16 17

Salgsafdeling

Produktion

Malede elementer tørrer

Den sidste finish

Pakket og klar til levering
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Garanti og leveringsbetingelser... 

U.D. Vinduer er tilsluttet VI (Vindues Industrien) 
og DVV (Dansk Vindues Verifikation).
Alle elementer udføres i.h.t. VI´s  tekniske 
bestemmelser.

Garanti:
Fabrikken yder 5 års garanti på fabrikations -
og materialefejl, regnet fra fabrikations-
tidspunktet.

Garanti/reklamation: 
Skal ske straks fejlen opdages. Eventuelle 
transport beskadigede- eller fejlbehæftede 
elementer, må ikke monteres, før accept 
fra U.D. Vinduer. Såfremt der berettiget 
reklameres over materiale-/fabrikationsfejl i 
nævnte periode, leveres et nyt produkt uden 
omkostninger for Dem, dog dækkes ikke 
omkostninger i forbindelse med afmontering 
af det gamle produkt samt montering af det 
nye produkt, ligesom eventuelle følgeskader 
i forbindelse med udskiftning heller ikke 
dækkes. Såfremt fabrikations-/materialefejlen 
kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en 
reparation/delvis udskiftning, kan fabrikken 
vælge denne løsning i stedet. Reparationen/
den delvise udskiftning sker i så fald 
vederlagsfrit for Dem.
Denne garanti kan ikke gøres gældende, 
såfremt de påberåbte fabrikations-/mon-
tagefejl skyldes fejlagtig montage, manglende 
eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller 
fejlagtig betjening.

De kan ikke under denne garanti påberåbe 
Dem fabrikations-/montagefejl, der skyldes 
forhold, der er indtrådt efter, at produktet 
er leveret af garantigiveren. Materialefejl, 
der eksempelvis kan henføres til fejlagtig 
opbevaring, transport eller montage af en 
mellemhandler/entrepenør, kan ikke gøres 
gældende over for garantigiveren  med 
henvisning til denne garanti.
Såfremt De undtagelsesvis ikke har modtaget 
en vedligeholdelses- / betjenings-vejledning 
i forbindelse med leveringen, kan denne 
rekvireres direkte fra garantigiveren.  For så vidt 
angår træ vinduer/døre, overfladebehandlet 
fra  fabrik, henledes opmærksomheden 
særskilt på vedligeholdelsesvej ledningen / 
brochurens oplysninger vedrørende  over -
fladebehandling.

Produktansvarsforsikring: 
Samtlige produkter fra U.D.Vinduer er omfattet 
af firmaets produktansvarsforsikring. Vi beder 
Dem dog være opmærksom på følgende 
begrænsninger. U.D. Vinduer er kun ansvarlig 
for den skade, som solgte varer forvolder, 
hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes 
en fejl begået af U.D. Vinduer. U.D. Vinduer 
hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller 
andre indirekte tab. Vort ansvar på tingskade 
kan ikke overstige 10.000.000 kr. og 10.000.000 
kr. på personskade.

Levering:
Alle elementer er frit leveret på byggeplads  
i specialbygget lastbil, ved køb  for minimum 
kr. 10.000 excl. moms. Ved leverancer under 
minimumsbeløbet debiteres et fragtgebyr 
efter gældende takster.

Leveringstider regnes fra ordredatoen  eller   
den dag, alle for ordren nødvendige op-
lysninger er til stede. Sælger har ikke an svar 
for forsinkelser, der skyldes force majeure/
ændringer i ordren eller ikke opfyldelse af 
præstationer fra købers eller trediemands 
side.

Salgsbetingelser:
Ordrer og aftaler må for at være bindende 
skriftligt bekræftes af både U.D. Vinduer 
og kunde.  Når et tilbud ordres, fremsendes 
ordrekladde til godkendelse med underskrift. 
Denne sendes til U.D. Vinduer, herefter 
fremsender vi ordrebekræftelsen med 
leveringstidspunkt. Ordren går nu i produktion, 
dvs. der kan ikke foretages rettelser efter 
modtagelse af ordrebekræftelse.

Der tages forbehold for eventuelle ændrin -
ger i tekniske specifikationer samt eventuelle 
trykfejl i brochuren.

U.D. Vinduer A/S
Produktion og showroom:
Vestergade 22
8860 Ulstrup

18 19

Showroom:
Roholmsvej 17
2620 Albertslund
Åbent efter aftale.

18 19

U.D. Vinduer A/S
Produktion og showroom:
Vestergade 22
8860 Ulstrup

Send denne formular eller rekvirer ny på www.ud-vinduer.dk
18 19

Showroom:
Roholmsvej 17
2620 Albertslund
Åbent efter aftale.

LEVERANDØR UD-vinduer
 Vestergade 22, 
 DK 8860 Ulstrup
 Tlf. 87 73 50 88
 Fax 87 73 50 98
 www.ud-vinduer.dk
 info@ud-vinduer.dk
 tilbud@ud-vinduer.dk
 ordre@ud-vinduer.dk
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Hos U.D. Vinduer har vi mere end 40 års erfaring 
med produktion og levering af vinduer og døre til 
tømmerhandlere over hele Danmark. Vi eksporterer også 
hvert år en større mængde elementer til udlandet. 

U.D. Vinduer og døre er monteret så langt væk som 
Rusland og Grønland, ligesom vi eksporterer til lande som 
Frankrig, England og Tyskland. Med andre ord er U.D. Vinduer 
en særdeles veletableret virksomhed, der med over fire årtiers 
erfaring fra ind- og udland er klædt på til at løse så godt som 
alle opgaver.

Ikke så firkantet
Vinduer og døre er ikke nødvendigvis firkantede, og det 
er vi heller ikke. Hos U.D. Vinduer løser vi et stort antal 
specialopgaver, hvor kunden ønsker vinduer og/eller døre 
med specielle mål og speciel udformning. For eksempel 
til nyt og anderledes byggeri eller restaurering af fredede 
bygninger såsom kirker, gamle herregårde og ældre 
byejendomme.
 

Takket være en maskinpark, der spænder lige fra små 
specialudviklede maskiner til det sidste nye indenfor 
computerstyret teknologi, samt ikke mindst vores dygtige  
faguddannede medarbejdere, findes der næsten ikke det 
vindue eller den dør, vi ikke kan fremstille.

Vi har showroom på adressen Vestergade 22, 8860 
Ulstrup samt Roholmsvej 17, 2620 Albertslund. Her kan de 
færdige produkter besigtiges efter aftale. I vores showrooms 
er der udstillet forskellige typer døre og vinduer samt 
hæveskydedøre og foldedøre.

Lidt historie
U.D. Vinduer blev grundlagt i 1970 i Lee ved Bjerringbro
af tømrermester Ulrik Dalmose. I år 2000 flyttede fabrikken til 
Ulstrup, hvor der i dag rådes over 7000 m2 
moderne produktionslokaler. I 2011 overtog sønnen 
Uffe Dalmose ledelsen af virksomheden.
Vi leverer stadig topkvalitet, som vi har gjort det gennem 
mere end 40 år. Vores målsætning er ikke at være blandt de 
største, men bedste.

Forhandler:

Vi har leveret kvalitet gennem mere end 40 år...

Vestergade 22, DK 8860 Ulstrup
Tlf.  8773 5088
Fax. 8773 5098

www.ud-vinduer.dk
tilbud@ud-vinduer.dk
ordre@ud-vinduer.dk

U.D. Vinduer Ulstrup. Showroom.


