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Faste karme 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 2 af 16  

        



  
Dreje-kip (Side-/bundhængt indadgående) 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 3 af 16 

  



  
Dreje-kip (Side-/bundhængt indadgående) 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 4 af 16 

                             



  
Topstyret  

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 5 af 16 

   



 
Sidehængt udadgående vinduer (SH) 
Dannebrogs-/Bondehus vinduer  

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 6 af 16  

         



 
Sidehængt udadgående vinduer (SH) 
Dannebrogs-/Bondehus vinduer  

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 7 af 16  

                



 
Terassedøre  Indadgående eller udadgående 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 8 af 16 

    



Terassedøre m/sideparti  Indadgående eller udadgående  

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 9 af 16 

 



  
Terrassepartier 

 
 DK / TS / SH 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 10 af 16  

                     



 
Skydedøre 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 11 af 16  

        



  
Facadedøre 

 
Indadgående eller udadgående 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 12 af 16   

               



  
Facadedøre m/sideparti 

 
Indadgående eller udadgående 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 13 af 16  

          



 
Facadedøre dobbelt 

 
Indadgående eller udadgående  

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 14 af 16    



 
Facadedøre m/sideparti 

 
Indadgående eller udadgående  

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 15 af 16  

             



 
Dørfyldninger til facadedøre 

Dette er kun et udvalg af de mange muligheder der findes hos  

 

Side 16 af 16       

     


