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Velkommen
til Outrup Vinduer
og Døre

Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed
beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer og -døre, og
igennem tiden har vi udviklet os til at være en stor moderne fabrik, der aldrig går på
kompromis med kvaliteten og de håndværksmæssige traditioner.
Udover at producere vinduer og døre i høj kvalitet og et smukt design, sætter vi en ære
i at være beliggende i Danmark. Det giver god mening at producere danske vinduer
og døre i Danmark, og derved medvirke til at udvikle en sund dansk arbejdsplads.
Hos Outrup tør vi godt love, at vi har Danmarks bedste vindueskoncept. Og med
det mener vi, at vi leverer kvalitet fra start til slut. Vi følger altid op på ordre og leveringstider, så vi sikrer den bedste levering. Vi garanterer, at vores vinduer og døre er
af bedste kvalitet og i smukt design – den ægte vare.
Vi glæder os til at præsentere mulighederne for dig.

Mogens Ringgaard
Direktør

Mogens Ringgaard
Direktør
Outrup Vinduer & Døre

2

Velkommen til Outrup Vinduer & Døre

Den ægte
vare

Vinduer er ikke bare vinduer. Sammen med hoveddøren afspejler de husets sjæl og
personlighed og er dermed afgørende for den æstetiske fremtoning. Et vindue skal
passe ind i helheden og skabe balance – og for alt i verden matche byggestilen.
De rette vinduer giver huset charme og arkitektonisk værdi, hvorimod de forkerte
vinduer får huset til at fremstå sært og uharmonisk.

Den ægte vare
Det smukkeste vindue er næsten altid det vindue, huset er ”født” med. Lavet af de
originale materialer og med de rigtige detaljer. Her kommer Outrup Vinduer & Døre
ind i billedet. Vi går ikke på kompromis med hverken kvalitet eller principper. Vi ser det
som vores opgave at tilføre dit hus ekstra værdi og gøre det mere attraktivt for både
dig og eventuelle fremtidige købere. Hos Outrup kalder vi det ”den ægte vare”.
Outrup har leveret dansk producerede kvalitetsvinduer og -døre til godt dansk byggeri
i mere end 40 år, og det har vi tænkt os at blive ved med. Vi har heller ikke i fremtiden planer
om at springe over, hvor gærdet er lavest. Med Outrup kan du være sikker på at få den
ægte vare. Den, der med hensyn til kvalitet, funktion, stil og tradition klæder dit hus
bedst.

MODERN
CLASSIC

Som en ekstra hjælp til dig introducerer vi to koncepter: Outrup MODERN til den enkle
stil og Outrup CLASSIC med romantisk stemning til den traditionelle, danske byggestil.
Opdeling i de to koncepter gør det lettere for dig at finde frem til netop din stil og
dermed den helt rigtige løsning! Se de mange muligheder her i kataloget.

Den ægte vare
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Vinduer
til alle

Uanset om vi taler patriciervilla, bondehusidyl, 70’er parcelhus eller nybyggeri, så har
vi de rigtige vinduer og døre til dig. Der er to grundserier MODERN og CLASSIC og
herunder forskellige modultyper og materialevarianter. Valgmulighederne er utallige
og kan kombineres på kryds og tværs, så de passer til netop dit behov.

Træ
Træ er det helt naturlige materiale til vinduer og døre, og det mest anvendte hos
Outrup Vinduer & Døre. Vi bruger udelukkende fyrretræ af den allerbedste kvalitet,
med min. 90% kernetræ i udadvendte dele og et højt indhold af harpiks, som er den
naturlige beskyttelse mod råd og svamp.

Alufront
Med alufront går du ikke på kompromis med den gode traditionelle træløsning, men
du undgår stort set udvendig vedligeholdelse. I kombination med træ indvendig og
alufront udvendig, anvendes de bedste materialer dér, hvor de holder bedst.

Komposit
Outrup leverer desuden kompositvinduer, der udmærker sig ved at bestå af vedligeholdelsesfrit materiale udvendig. Rent arkitektonisk er kompositvinduer bedst egnet
til nyere huse, funkisvillaer og, hvor man ønsker smalle profiler.

Sådan gør du
Vælg serie, f.eks. MODERN, og herefter hvilken type vindue, du ønsker: Fast, tophængt,
sidehængt, modul. Vælg herefter materiale: Træ, alu, komposit – og siden tilbehør:
Bremse, flere åbningsindstillinger, børnesikring og grebtype. Til sidst vælger du mellem
forskellige glastyper: lydisolering, solafskærmning, 3 lags glas.

Outrup – det sikre valg
MODERN
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CLASSIC

Type: Fast, topstyret, sidehængt, modul

Type: Palæ, dannebrog, by- og bondehuse

Materiale: Træ, træ/alu, komposit

Materialer: Træ, træ/alu

Tilbehør: Åbningsindstillinger, bremse, sikring, greb, sikkerhed

Tilbehør: Sprosser, greb, ventil, sikkerhed

Glas: lavenergi: 3-lags, lydisolering, solafskærmning

Glas: lavenergi: 3-lags, lydisolering, solafskærmning

Vinduer til alle

Holdbarhed

Vinduer og døre fra Outrup er med fingerskarret træ og min. 90% kernetræ i udadvendte dele, hvilket yder effektiv beskyttelse mod råd og svamp. At træet er fingerskarret vil sige, at stort set alle knaster, harpikslommer og andre dårlige dele skæres
bort, så kun det gode kernetræ er tilbage. Derefter samles træet med fingersamlinger,
så det færdige stykke træ fremstår ensartet med en betydelig bedre holdbarhed og
formstabilitet.
Intet vindue er nemlig bedre, end det træ, det består af.

Overfladebehandling
For at beskytte mod vejrligets nedbrydning skal der overfladebehandles. Over
fladebehandling, herunder valg af farve har også stor betydning for bygningens
udseende.
I Danmark er dækkende overfladebehandling, hvor åretegningen skjules, mest udbredt.
Der er masser af muligheder for at give bygningen særpræg og karakter. Således
har Outrup 180 forskellige RAL farver, hvoraf de 8 er standardfarver og ydermere
adskillige NCS-S farver. Dækkende overfladebehandling har en lang holdbarhed på
6-8 år – måske længere – afhængig af de vejrforhold, som overfladen er udsat for.
Rengøring med lidt sæbe på en svamp i ny og næ på ydersiden er al den vedligeholdelse, der skal til for at forlænge levetiden.

Holdbarhed
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Outrup tip:
Hvis du vælger nye vinduer
med flere lag glas, opnår du
med det samme besparelse
på din varmeregning.

Et bedre
miljø – inde
og ude

Vinduer fra Outrup er optimale, når det handler om indeklima og miljø.
Vi arbejder primært i træ – naturens eget materiale – og det sikrer et bedre miljø
både inde og ude. Træ er et ˙varmt˙ materiale, der egner sig fortrinligt til vores hjem.
Det dufter fantastisk, er flot at se på, lyddæmper og trækker naturen indenfor.
Træ irriterer ikke vores slimhinder eller udsender gasser, der giver os hovedpine.
Træ er naturligt og komfortabelt.
Når Outrup forarbejder dit vindue, foregår det naturligvis også med fokus på miljøvenlige løsninger, som ved vores 2ØKO system til overfladebehandling af træet.

Fremtidssikre energiløsninger
Nye vinduer kan desuden hjælpe dig med at sænke energiforbruget i din bolig ved
at mindske varmetabet. Her spiller energivinduer en vigtig rolle. Energivinduer sikrer,
at varmen holdes inde, og at sollyset udefra har god passage til at opvarme boligen.
Som standard leverer Outrup 2-lags energiruder.
En fremtidssikret energiløsning får du ved at vælge Outrups 3-lags energiruder i dit
vindue. Med tre lag glas og varm kant isolerer ruden maximalt, så varmetabet minimeres – ja endda i mange tilfælde vendes til en varmeindvinding. Du vil med det
samme kunne se dit valg som en direkte og betydelig besparelse på varmeregningen.
Outrup tilbyder udelukkende
A, B, C vinduer.

Eref index

Eref > 0

BR20

- 17 < Eref < 0

BR15

- 33 < Eref <-17

Eref

Opfylder krav Outrups produkter
i Bygningsreglement

BR10

Årlig besparelse
på varmeregning

Årlig besparelse
på varmeregning

ved pris 1,75 pr. kWh

ved pris 10 kr. pr liter olie

A

8.085 kr.
7.334 kr.

B

Certifikat
Se
energivinduer.dk

3-lags glas, Komposit
3-lags glas, Træ, Rockwool®

+ 20
+7

3-lags glas, Træ, Rockwool®
3-lags glas, Alu
2-lags glas, Træ

-4
- 11
- 13

2-lags glas, Træ
2-lags, Alu

- 24
- 27

C

G-værdi
for glas

U-værdi
for element

4.620 kr.
4.191 kr.

49 %
62 %

0,70
0,94

6.518 kr.
6.295 kr.
6.179 kr.

3.902 kr.
3.597 kr.
3.531 kr.

49 %
49 %
73 %

0,85
0,92
1,35

5.429 kr.
5.313 kr.

3.102 kr.
3.036 kr.

63 %
64 %

1,33
1,33

Outrups vinduesprogram tilbyder forskellige grader af energibesparelse. Den viste pris
beregning gælder en bolig fra ca. 1970 på 150 m² og opvarmet med fjernvarme.
Eref er et tal, som viser om vinduet bidrager positivt eller negativt til bygningens varmebalance. Tallet medregner både solindfald og varmetab i fyringssæsonen.
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Et bedre miljø – inde og ude

Rockwool® teknologi bag fremtidens lav-energivinduer
I et nyt banebrydende samarbejde er Outrup Vinduer & Døre og den
danske isoleringskoncern Rockwool® gået sammen om at udvikle fremtidens laveenergivinduer. Hemmeligheden bag energioptimeringen er
en avanceret kombination af træ og højeffektivt stenuld. Kombinationen
bidrager til at nedbringe varmespildet samtidig med, at vinduets øvrige
egenskaber – som styrke og holdbarhed – bevares.

I takt med at energikravene til vores boliger bliver strammere, bliver vinduerne i
bygninger et svagere og svagere led. Indtil nu, har man primært forbedret glasset,
men nu er det nødvendigt også at gøre karmene og rammerne bedre for at kunne
leve op til fremtidens krav.
Derfor præsenterer Outrup Vinduer & Døre i samarbejde med Rockwool-koncernen
en helt ny generation super-lavenergivinduer, der på en række områder byder på helt
ny og banebrydende teknologi.
Den nye type vinduer er baseret på en avanceret energioptimering, hvor træ og
Rockwool® kombineres for at nedbringe varmespildet – i første omgang gennem
karmen.

Klassisk design bibeholdes
Outrup introducerer i samarbejde med
Rockwool® 3-lags energivinduer med
isolerede karme, der lever op til BR 2020.

En vigtig forudsætning for at gøre de nye vinduer konkurrencedygtige er, at den nye
kombination af træ og kompakt stenuld skal kunne bearbejdes på de produktionslinjer, som vinduesindustrien har i dag – uden at producenterne er tvunget til at foretage store investeringer i nye maskiner.
Et andet vigtigt kriterium har været at kunne bibeholde det traditionelle danske
vinduesdesign, hvilket er lykkedes takket være et tæt samarbejde mellem Rockwoolkoncernens udviklingsafdeling og Outrup Vinduer & Døre.

Fremtidsrettet samarbejde
Den danske isoleringskoncern Rockwool® er verdens førende inden for isoleringsmaterialer i stenuld. Rockwool-koncernen er begejstret for at kunne lancere de første
typer vinduer med den energioptimerende stenuld/træ-kombination i samarbejde
med Outrup Vinduer & Døre.
”Der er mange fordele i at arbejde sammen med en dansk vinduesproducent om et
så nyskabende projekt som dette,” siger Kristian Skovgaard Jørgensen fra Rockwoolkoncernensudviklingsafdeling, der kalder den nye teknologi for epokegørende:
”Mange producenter kæmper med at få vinduer til at leve op til de stadigt skrappere
energikrav, og vores nye kombinationsteknologi giver lige præcis det nøk fremad,
der gør, at alle vinduer vil kunne leve op til 2020-kravene. Og dét ved at bruge helt
naturlige materialer som træ og sten”, siger han.
Kristian Skovgaard Jørgensen fra Rockwoolkoncernens udviklingsafdeling er manden
bag den avancerede løsning, der kombinerer
træ og stenuld for at nedbringe varmespildet igennem karmen.

Rockwool® teknologi
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Outrup
MODERN
- enkeltheden
længe leve

Nyt byggeri, 70’er parcelhus, funkisbolig eller 60’er bungalov?
Når det er de enkle linjer, der understreger den arkitekttoniske harmoni,
så er det i vores MODERN serie, du
finder løsningen.
Stilen er minimalistisk og moderne
– uden dikkedarer og forstyrrende
detaljer.
Det funktionelle design gør det let for
lyset at komme ind og giver et fantastisk udsyn. Og modulsystemet gør
det let og fleksibelt at skabe det helt
rigtige look.
Hos Outrup kan du få MODERN vinduer,
der matcher både huset og dine behov
optimalt. Programmet omfatter både
træ, alu og kompositvinduer.
Outrup MODERN vinduer kan leveres
som henholdsvis rammevinduer og
modulvinduer.
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Outrup MODERN - enkeltheden længe leve

Prøv vores vinduedesigner på www.outrup.dk
Moderne kvalitet
Outrup MODERN er især velegnet til
moderne boligbyggeri og renovering
af parcelhuse fra de seneste årtier.
Vinduerne består af min. 90% kernetræ
på udvendige dele, der er overfladebehandlet 3 gange i 2ØKOsystem og
har en flot finish.

Outrup har altid – i de 25 år,
		vi har været forhandler –
leveret til tiden, haft god service og høj
kvalitet. Vi har ikke modtaget en eneste
reklamation vedrørende råd igennem
al den tid. Derfor får vi ofte beboere og
rådgivere til at vælge Outrup, selvom
andet var foreskrevet.
Det er er en god investering
for os og for kunden.
Hans Erik Sørensen,
Tisvilde Byggeservice

Og apropos finish:
Outrup MODERN har en række detaljer, der giver fordele både
funktionelt og æstetisk.
• for at opnå den bedste formstabilitet og kvalitet anvender
OUTRUP fingerskarret træ. Det betyder, at stort set alle
knaster og andre dårlige dele af træet bliver skåret væk
• skrå glaslister i lærketræ – giver mere lysindfald, robust
mod råd og svamp
• skjult sømning – ingen fugtoptagelse, længere holdbarhed
• grå afstandsprofil

•
•
•
•
•
•

grå gummilister ved glas på hvide produkter
indfarvede bundglaslister uden fremspring
10 års garanti på paskvilgreb
nikkelfri greb m/fjederpåvirkning
mange farver – mange muligheder
forskellige glastyper og beslagtyper
– se mere side 37

Outrup Modern - enkeltheden længe leve
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Ramme- og
modulvinduer

Rammevinduer
Rammevinduer er vinduespartier, der består af hele enkle elementer, hvilket giver en
minimalistisk løsning.
Alle vores rammevinduer kan leveres som:
• Topstyret (TS3)
Vinduet er hængslet i toppen og åbner udad.
Skjult glidebeslag, der kan fastholde vinduesrammen i åben stilling.
• Top-turn (TT2)
Pudsebeslag, som gør, at vinduesrammen kan drejes 170º rundt.

Modulvinduer
Modulvinduer er vinduespartier, hvor et eller flere moduler kan åbnes.
En både æstetisk og funktionel løsning.

12
1
2
12

Outrup MODERN – ramme- og modulvinduer

Rammevinduer

TS3-1

TS3-2

TS3-1-9

TS3-1-2

TS3-1-4

Fast karm

FK5-1

FK5-1-5K

FK5-3

FK5-2

FK5-1-3K

FK5-1-5K

FK05-1

FK5-2L

FK05-4

FKB-4

FK5-3L

FK5-1B

Modulvinduer

M5-2

M5-2L

M5-2/2S

VE6-1

FK5-OR

M5-2/2-1

M5-1-3K

VE6-1/M5-2L

M5-3L

M5-3/2-1

M5-3L-S1

M5-3L-S2

M5-2/3-1

Her ser du et udpluk af vores
sortiment – se alle de mange
muligheder på www.outrup.dk

Outrup MODERN – ramme- og modulvinduer
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Outrup
CLASSIC
- udsigt
til romantik

Ældre byhus, bondehusidyl, murermestervilla eller eksklusivt palæ. Når
der skal skrues op for romantikken og
traditionerne, så er vores CLASSIC
serie sagen. Stilen oser af charme og
autenticitet og byder på masser af
nostalgi. Det er gammel dansk byggestil, som vi elsker og kender den.
Kendetegnende for Outrup CLASSIC er
sprosserne. Programmet omfatter de
3 vinduestyper: Palæ, Dannebrog og
By- og bondehus.
Som nævnt er det oftest de vinduer,
huset er født med, der klæder det bedst
og skaber det mest harmoniske resultat.
Så hvorfor vælge det næstbedste?
Hos Outrup får du den ægte vare –
CLASSIC vinduer, der er som skabt til dit
hus hvilket sikrer det helt rigtige udtryk.
Programmet omfatter både træ- og
træ/alu-vinduer.
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Outrup CLASSIC – udsigt til romantik

Prøv vores vinduedesigner på www.outrup.dk
En klassiker fra Outrup
Outrup CLASSIC er især velegnet til
renovering og nybyggeri, hvor det
klassiske udtryk med sprosser er fremtrædende. Vinduerne består af min.
90 % kernetræ på udvendige dele,
som er overfladebehandlet 3 gange i
2ØKOsystem med profil.

Outrups glaslister ligner 		
kitfals som i de traditionelle
vinduer. Derfor kan vi bruge Outrups
produkter i ældre og bevaringsværdige bymiljøer.
Arkitekt Steen Frederiksen

Outrup CLASSIC har en række detaljer, som giver fordele både
funktionelt og æstetisk:
• fingerskarret træ med bortskæring af knaster – gør træet
formstabilt
• smalle palæsprosser – se mere side 20
• skrå glaslister i lærketræ som kitfals – betyder mere lysindfald
• skjult sømning
• grå afstandsprofil – også ved palæsprosser
• indfarvede bundglaslister uden fremspring i alu eller i træ

• stormkrog og anverfer
• mange farver
• forskellige glastyper og beslagtyper
– se mere side 37.

Outrup CLASSIC – udsigt til romantik
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By- og bondehusvinduer
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Outrup CLASSIC – by- og bondehusvinduer

Så sødt som i gamle dage. Med Outrup
CLASSIC kan du genskabe både landsbyog købstadsidyllen. Stilen er gennemført og læner sig op ad stolte traditioner.
Kvaliteten er i top og lever op til alle
nutidens krav om energioptimering.

By- og bondehusvinduer

BH7-1

BH7-1-2

B H 8-3B

BH8-5

BH7-1-3

BH7-1-6

BH7-3

BH7-1B

BH7-2

BH7-3-9

BH7-3-6

BH7-4

BH7-2-4

BH7-4-8

BH7-2-6

BH7-3-18

BH7-4-12

BH7-2-12

BH8-3

B H 7-2B

BH7-3B

BH7-4-24

BH8-4

Jalousielement

Outrup tip:
Når du skal vælge tykkelse på
sprosser, så husk, at det, du
vælger, har stor indflydelse på
lysareal og lysindfald.

Outrup CLASSIC – by- og bondehusvinduer
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Dannebrogsvinduer
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Outrup CLASSIC – dannebrogsvinduer

Du kender dem fra utallige bybilleder.
Fra etageejendomme og murermestervillaer. Dannebrogsvinduerne.
Mere dansk bliver det ikke. Når du
har bestemt dig for at bevare husets
oprindelige stil og udtryk, så er der
en god chance for, at det er Outrup
CLASSIC, du har brug for.

Outrup tip:

Dannebrogsvinduer

DB8-2

DB8-2-3

DB8-4-6B

D B 8-4

DB8-2-5 DB8-2-3B

DB8-6

DB8-6-9B

DB8-6-9

DB8-8

DB8-4-6

D B 8-4-10

Husk at rense og smøre
bevægelige dele.
Vi anbefaler smøring mindst
én gang om året med syrefri
olie, for eksempel cykelolie.

DB8-6-15

DB8-8-12

DB8-8-12B

DB8-8-20

Frederiksbergvinduer

DB8-4-5

DB8-5

DB8-5-6

Outrup CLASSIC – dannebrogsvinduer
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Palævinduer

Palævinduer og -døre giver arkitektonisk udstråling og signalerer klasse.
Kendetegnende er de slanke og
elegante sprosser, som vi leverer i 2
varianter.

Palæ- og energisprosser
Palæ- og energisprosser er ikke
gennemgående men monteret på
både udvendig og indvendig side
af energiruden med afstandsprofil
mellem glaslagene. På den måde
kombinerer man klassisk stil med opfyldelse af nutidens krav til isolering.
20

Outrup CLASSIC – palævinduer

Du kan få 2 varianter af palæsprosser
og 1 energisprosse:
Type 20 fås i
20 mm bredde
Type 25 fås i
25 mm bredde
40 mm energisprosse

Outrup tip:
Husk, at valg af palæsprosser
kan være med til at understrege bygningens særpræg
og karakter.

Palævinduer

BH7-1-8P

BH7-2-16P

BH7-3-24P
DB8-2-10P

DB8-4-20P

DB8-4-10P

DB8-6-30P

DB8-8-40P

TH4-4XP

BH7-2-10XP

BH7-3-SPEC

BH8-3B-SPEC

DB8-5-6-14P

DB8-6-15P

F K5-2R L -20XP

F K5-2R L -16XP

Outrup CLASSIC – palævinduer
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Du skal føle
tryghed i dit
hjem

Indbrudstyve leder som bekendt efter svagheder ved døre og vinduer. Derfor har vi
hos Outrup besluttet at have ekstra modstandsdygtige sikkerhedsbeslag og hagekolver som standard i en række af vores produkter i fyrretræ. Med de nye tiltag bliver
det betydeligt sværere at bryde ind I huset. Det sikrer huset bedst muligt, og er med
til at gøre dit hjem endnu mere trygt for dig og din familie.

Sikkerheden stiger
De nye produkter har stor betydning for sikkerheden. Da indbrud sker gennem husets
døre og vinduer, er det netop her, husejere bør være ekstra opmærksomme. Outrup
har fokus på husets sikkerhed og introducerer nu sikringsbeslag som standard i en
række af vores produkter i fyrretræ.

Outrup introducerer nu følgende som standard i fyrretræs elementer:
• Ny paskvil med kraftige hagekolver.
• Stærkere slutblik som er monteret markant bedre end tidligere.
• Kraftige hagekolver og stærke slutblik gør det yderst vanskeligt at tvinge dørblad/
ramme og karm fra hinanden.
• Visuelt et flottere udseende idet det stærke slutblik er fræset ind i træet.

Sikringsbeslagene findes nu som standard i følgende produkter:
•
•
•
•

Kraftig
hagekolve
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Sikkerhed

Topstyrede vinduer
Sidehængte vinduer med paskvil
Modul-vinduer
Terrasse– og facadedøre

Stærkere
slutblik

Sikkerhedspakker til facadedøre
Sikkerhedspakke 1:

Sikkerhedspakke 2:

• Sikkerhedslås med 2 låsekasser og ekstra store hagekolver
• Fuldlimet glas og fyldninger
• Nokker i hængselsiden
• Ekstra stort sikkerhedsslutblik
• Justerbart falle/rigleblik
• Ekskl. greb og cylinder

• Sikkerhedslås med ude-hjemmefunktion (inkl. greb og cylinder)
og ekstra store hagekolver
• Fuldlimet glas og fyldninger
• Nokker i hængselsiden
• Ekstra stort sikkerhedsslutblik
• Justerbart falle/rigleblik

Vinduer
med mange
muligheder

Nokke

Ude-hjemme funktion:
Et enkelt klik på den
sorte knap ved aflåsning
sikrer, at døren udelukkende kan låses op
med brug af nøgle og ikke
ved at dreje vrideren

Kraftig hagekolve

Du kan vælge at supplere med ekstra sikring efter ønske og behov.
Ekstra sikring kan være:
• At vælge glas, der tager længere tid at gennembryde
• At vælge sikkerhedslimede ruder, så de er meget vanskelige at fjerne

Tryg udluftning
Skal tyven holdes ude og børnene inde under udluftning, kan du montere PN
Sikringsbeslag på vinduer og terrassedøre. Med sikringsbeslaget kan vinduer kun
åbnes ganske få cm. Det kan dermed ikke afhaspes udefra, og kræver voksen
fingerfærdighed for fuld åbning indefra.

Ventilation
Vore dages tætte huse kræver udluftning for at opretholde et godt indeklima. Vinduer
fra Outrup kan udstyres med en friskluftventil, som enkelt og effektivt sørger for
luftudskiftning efter behov og mindsker risikoen for kondensdannelse. Et enkelt tryk
giver sikker ventilation, uden at vinduet åbnes.
•
•
•
•

Indbygget i karmtræet
Ikke synlig udefra
Nem betjening
Elegant og diskret

Prikken over i’et til den
designkræsne kunde
Vi allierede os i 2010 med en af
Danmarks førende kunstnere og
designere, Monica Ritterband, og
bad hende udvikle en ny serie greb
til Outrup Vinduer & Døre.

Til døre og vinduer i træ
Grebet har fået et stilrent og stramt
udtryk, som matcher såvel MODERN
som CLASSIC serien.
Se mere om tilbehør på side 36.

Monica Ritterband,
billedkunstner og
industriel designer

Vinduer med mange muligheder

23

Komposit

Komposit til funkisstilen
Outrups vinduer i komposit giver helt nye muligheder til funkisvillaen. Med vinduets
usædvanligt slanke karme på kun 45 mm, tager vinduet sig let og elegant ud, og kan
desuden monteres helt glat med facaden, for et nyt og moderne arkitektonisk udtryk.
Hemmeligheden bag den utroligt lette og smalle vinduesstil hedder komposit – et
glasfiberarmeret plastmateriale, der er helt vedligeholdelsesfrit og meget stærkt.

Positivt energiregnskab
Med sine ultratynde karme lukker vinduet maksimalt lys og varme ind i boligen.
Samtidig holder 3-lagsruden og vinduets konstruktion så effektivt på varmen, at
vinduet faktisk giver mere varme til boligen, end det taber. At kalde vinduet for en
mini-radiator er dermed ikke helt forkert.
Det høje varmetilskud placerer kompositvinduet i en energiklasse højere end A, da det
bidrager aktivt til opvarmningen af huset. Dermed opfylder vinduet også mere end
rigeligt kravene til fremtidens bygningsreglementer og forventede krav i BR2020.

Sådan er vinduet i komposit opbygget:
• 3 lags lavenergiruder, der udnytter solens varme optimalt.
• Ultratynde karme og rammer på kun 45 mm giver maximal udnyttelse af lys
og varme
• Karm afsluttet med træ indvendigt for et smukt æstetisk udtryk
• Vedligeholdelsesfri komposit udvendig
• Rammens konstruktion giver maksimal isolering og ingen kuldebroer
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Outrup MODERN – komposit

Træ/alu

Outrup Alufront ligner traditionelle trævinduer. Indvendigt er der tale om behageligt
kvalitetsfyrretræ skabt med bedste snedkerhåndelag. Men udvendigt er vinduet
monteret med formfast aluminium til beskyttelse mod vind og vejr.
Med Alufront er dine fordele, at vinduet kan udføres, så det til forveksling ligner et
traditionelt trævindue. Dermed går det ikke på kompromis med husets stil. Og samtidig er alufronten stort set vedligeholdelsesfri. Lidt sæbe på en svamp i ny og næ,
og alufronten fremstår som ny. Overvej Outrup Alufront til vinduer på svært ufremkommelige steder, hvor det kan være besværligt at vedligeholde.

Alufront til alle stilarter
Outrup Alufront leveres i mange typer og matcher Outrups sortiment af vinduer og
døre i træ. Fast karm, modul-, bondehus-, dannebrogs- og palævinduer og døre kan
leveres som Outrup Alufront elementer.
Når du bestiller elementer i Alufront, kan du vælge mellem 8 flotte standard RALfarver. Eller du kan få dør eller vindue leveret i enhver anden RAL-farve mod et mindre
tillæg. Du kan dermed også lege med tanken om et 2-farvet element – én farve inde,
en anden farve ude.

Sådan er Outrup Alufront opbygget
•
•
•
•
•
•

Lavenergiruder med varm kant
Behageligt fyrretræ af bedste kvalitet. Med eller uden pyntekeling.
Stærke samlinger sikrer god kvalitet og lever op til alle DVC krav
Formfast profil i aluminium beskytter elementet mod vind og vejr
Komposit i karmen sikrer stabilitet og bidrager til god isoleringsevne
Fåes både i Modern og Classic

Outrup MODERN – træ/alu
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Outrup
døren

Døren er en vigtig del af husets facade og udstråling. Det er den, der byder velkommen hjem til dig og din familie, og velkommen til husets gæster. Hvad enten du foretrækker døre, der matcher husets byggestil eller noget mere frækt og moderne som
kontrast, så går du aldrig galt i byen hos Outrup. Vi har døre til ethvert hus – også dit.

Kvalitet
Akkurat som med vores vinduer anvender vi kun de bedste materialer til en Outrup
dør. Træet er den ene side af sagen, den anden er de konstruktionsmæssige principper, der fra starten, sikrer effektiv beskyttelse af skjulte og udsatte steder. Det
forlænger levetiden i det omskiftelige danske vejr.

Valget er dit
Outrups program er omfattende. Du kan altid finde dørene, der passer til netop din
bolig, uanset om det gælder nybygning eller renovering i større eller mindre målestok.
Alle døre leveres som standard
uden greb, lås/cylinder.
Se mere på side 36 om tilbehør.

Funktion
Lavenergiglas
3 punkt-lukning

Fingerskarret træ min. 90 % kerneandel

Funktionsmæssigt er der en række ting,
du skal overveje – blandt andet:
•
•
•
•

Åbneretning
Sikring
Betjening
Vedligeholdelse

Farvevalg
Varm kant
Isoleret konstruktion
Solide hængsler

Skal døren være i harmoni eller danne
kontrast? Farvevalget har stor indflydelse på både bygningen, omgivelserne og miljøet. Det handler om, hvad du
ønsker at udstråle. Om du vil være tro
mod traditionerne eller gøre op med dem.

Palæsprosser

Alu bundglasliste
Hårdttræ- eller aludørtrin
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Outup døren

Palæsprosser er Outrups speciale. De
slanke profiler bevarer bygningens særpræg og skønhed – med fuld respekt
for nutidens krav til energibesparelse.

Outrup tip:
Vælg greb og beslag i en
type, der matcher stilen på
vinduer og døre.

Hoveddøre

Halvdøre

Palædøre

Fyldningsdøre Pladedøre

Hvis du ønsker at finde en dør,
der passer netop til vores to
koncepter, så anbefaler vi, at
du som udgangspunkt vælger
en fyldningsdør med soft
profil til Modern konceptet
og en dør med pynteprofil til
Classic konceptet.

Terrassedøre

Hæve-skydedøre

Outrup døren
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Outrup tip:
Et sideparti kan fuldende
indgangspartiets helhedsindtryk og skabe mere lys
i entréen.

Hoveddøre
En hoveddør byder dine gæster velkommen, og er med til at give det første
indtryk af dit hjem.
Derfor er det også vigtigt at få valgt
den rette hoveddør – på denne og de
efterfølgende sider, kan du se det
store udvalg af Outrup døre.

28

Hoveddøre

Hoveddøre

E11A

E11

1AB

E11D

E11AD

Halvdøre

Fyldningsdør
E11D med
pynteprofil egner
sig til CLASSIC
konceptet.

E11AB

E11A-3

E11AD

E12

E12

Sidepartier

Fyldning til
hoveddør med
softprofil egner
sig til MODERN
konceptet.

H15

H15 1-4

S1

S2

S3

S5

S7

Hoveddøre
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Outrup tip:
Dørens farve har stor betydning for helhedsindtrykket.
Overvej en to-farvet løsning,
for eksempel hvid indvendig
og grå udvendig.

Pladedøre
Søger du det enkle og minimalistiske
udtryk, er en pladedør, den løsning du
skal vælge til dit hus.
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Pladedøre

Pladedøre

E17

E17-0

E17-2SP

E17GS

E17G

E17-TR

E17G - HR

E17-OV

E17S

E17SIL

E17GS-SIL

E17GS-22

Designdøre

D13-32

D13-203

D13-204

D13-206

D13-205

D13-208

D13-101

D13G-101

Sidepartier

S1

S2

S2-4

S2-2-8

S3

S4

S5

S7

Pladedøre
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Outrup tip:
Dørens stil skal passe ind i
husets helhed – herunder
vinduernes type.

Fyldningsdøre
Ønsker du at give dit hjem karakter, er
en fyldningsdør det rette valg for dig.
Fyldningsdøren findes i mange forskellige typer og med forskellige fyldninger.
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Fyldningsdøre

Fyldningsdøre

F14-1-4

F14-4-4

F14-3-4M

F14-2-4

F14-2-1

F14-2-6M

F14-2V-6

F14-1-6

F14-3-6M

F14-2-2F

F14D-6

F14-2-2

F14-3-4B

F14-2-6

F14-5

F14-8

S10

F14D-4-2

F14-3

F14-1-6B

F14-10

F14-5-O

Palædøre

S2

F14-2-6P

F14-1-9P

T9-12P

S1

S4

F14D-4-12MP

S6

S7

S8

E9-7XP

S9

F14-7-6P

F14-2-4MP

S10

F14-5-4M-OR-8XP

Fyldningsdøre
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Outrup tip:
Med et gennemgående
greb er det muligt at
åbne og lukke terrassedøren udefra.

Terrassedøre og
hæveskydedøre
Søger du funktionalitet, er en terrassedør det rigtige valg til dit hjem, men
ønsker du samtidig det moderne og
enkle udtryk, så er det måske en hæveskydedør, du skal vælge til dit hjem.

Terrassedøre

T9

T9-4

T9-5

T9D-20

T9D-10

T14

T9-10

T9D-30

T11

T9D

T9D-8

T9-DB

T14D

Hæveskydedøre
Med en hæveskydedør
kan du få frit u
 dsyn og
nem adgang til udelivet på din t errasse
eller i haven.
Hæveskydedøren er
funktionel og giver
huset et enkelt og
moderne udtryk.
HS10
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Terrassedøre og hæveskydedøre

HS10-18

Outrup
Harmonidør

Outrup
Harmonidør
med samme
rammebredde som
vinduerne

Almindelig dør
med bred ramme

Outrup Harmonidør er en smuk løsning. Udført med samme ramme og karmdimension
som et Outrup Vindue, gør det muligt at få vinduets vandrette linjer til at flugte med
døren.

Outrup Harmonidør er opbygget og beslået som et vindue – med vindueshængsler
og kantstangslås til vindue.
Maks. bredde for enkelt Harmonidør: 773 mm
Maks. bredde for dobbelt Harmonidør: 1473 mm
Maks. højde for Harmonidør: 2300 mm
Outrup Harmonidør:
• Altid udadgående
• Gående dørplade leveres altid med friktionsbremse
• Leveres som standard med paskvilgreb indvendig

Outrup Harmonidør
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Outrup tip:
Vinduer og døre kan isættes
året rundt, ligegyldig hvordan vejret er.

Tilbehør
til vinduer
og døre
Det er muligt, mod tillæg, at vælge
forskelligt tilbehør til dine vinduer
og døre.

Hængsler
Hængsler i smukt og enkelt design leveres som standard varmgalvaniseret.
Kan alternativt leveres i hvidlakeret eller rustfrit stål.

Greb til facadedør
Døren bliver fuldendt med grebet designet af Monica Ritterband. Som nævnt på side
23 passer grebets enkle formsprog til både MODERN og CLASSIC.
Grebssættet leveres som standard med 6-stifts låsecylinder og indvendig vrider.

Greb til terrassedøre
Til terrassedøre tilbyder vi:
• Gennemgående greb med vrider eller cylinder
• Indvendig greb med børnesikring/ tyveri-forebyggende

Dørpaskvil
Alle facadedøre er som standard monteret med trepunktslås til ovalcylinder, kraftige
hagekolver og stærkt sikkerhedsslutblik.

Andre beslag og tilbehør
Friskluftventiler, PN sikringsbeslag, børnesikring, bremsefunktion til terrassedøre
m.m. Vi har beslag og tilbehør, der gør dine Outrup vinduer og døre komplette, både
med hensyn til sikkerhed og design.
Se mere på www.outrup.dk
Combi-dørbundtrin
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Hårdttræ bundtrin

Dørgreb med ruko-cylinder

Dørgreb med indvendig
vrider

Vindue- og terrassedørgreb med nøgle

Alu bundtrin

Dørgreb med langskilt til
ude-hjemme funktion

Terrassedørgreb med
vrider

PN sikringsbeslag.
Indbrudsforebyggende

Tilbehør til vinduer og døre

Renhvid
RAL9010

Cremehvid
RAL 9001

Lysgrå
RAL 7035

Antrazitgrå		
RAL 7016		

Svenskrød

Mahognibrun
RAL 8016

Flaskegrøn
RAL 6007

Sort			
RAL 9005

Der tages forbehold for afvigelser i forhold til de trykte farver.

Farver

Også med hensyn til vinduernes og dørenes farve er der utallige muligheder. F.eks.
2-farvede elementer, med en farve på indvendig side og en anden udvendigt. Vi maler
også gerne karm og ramme i forskellige farver. Farvevalget vil altid stå i forhold til både
bygningen og det omgivende miljø – og være afstemt efter, hvad du ønsker at udstråle. Taler vi harmoni eller fuld kontrast? Tradition eller fornyelse? Valget er dit.
Husk, at jo mørkere farver, du vælger, jo mindre bliver lysindfaldet, og farverne er
mere sårbare overfor solen. Der er 180 muligheder i alt.
Se de nøjagtige farver hos din fagmand. Find større farveeksempler på vores hjemmeside

www.outrup.dk

Fordele

Skjult sømning
Glaslisterne er fastgjort med skjult sømning, som sikrer, at der ikke trænger vand ind i
træet gennem blottede sømhuller. Skrå glaslister i lærketræ, som er særligt robust
mod råd og svamp.

Grå varm kant – reducerer kuldebro
Alle Outrup-elementer bliver fremstillet med varm kant. Afstandsprofilen i grå giver
visuelt en flot finish samtidig med, at kuldebroen i ruden reduceres betydeligt og giver
optimale energiegenskaber.

Glaslister
Glaslisterne i lærketræ med skjult sømning fremstår skrå i 45° hældning. De skrå glaslister sikrer større lysindfald og rammekonstruktionen syner slank og ligner samtidigt
gammeldags kittede vinduer. Bundglaslister uden fremspring.

Ornament Cotswold
I nogle rum som f.eks. badeværelset, entré og gang skal der være lysindfald uden, at
man nødvendigvis skal kunne se gennem ruden. Til det formål har Outrup valgt
ornament Cotswold som standard.

Ornament Matelux
Hvis du ønsker et smukt ornament glas, der er dekorativt materiale, men stadig funktionelt, så skal du vælge Matelux, der kan fås mod tillæg. Matelux tillader lysindfald
igennem det sandblæst-lignende glas, men det er ikke muligt at se igennem det.

Farver og fordele
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Vi følger din
drøm til dørs
Sådan får
du den
ægte vare

Hvad enten det handler om renovering, nybyggeri eller tilbygning, så engagerer vores
medarbejdere sig fuldt ud. Hos os er en ordre ikke noget, der bare skal overstås.
Vi sætter en ære i det, vi laver – uanset om vi taler om et enkelt gavlvindue eller et
helt hus. Vi følger din drøm til dørs.

Det er hurtigt og nemt at få nye vinduer og døre fra Outrup. Kontakt din tømrermester eller vinduescenter for et uforpligtende tilbud – så hjælper de dig videre.
Eller bliv inspireret her i brochuren eller på vores hjemmeside.
På www.outrup.dk finder du masser af inspiration, og som nævnt kan du med vores
vinduedesigner opleve de mange muligheder med både Outrup Modern og Outrup
Classic og se, hvordan de klæder netop dit hus.
Når du via vores vinduedesigner på www.outrup.dk eller brochuren her har fundet
frem til den rigtige løsning, kontakter du din tømrermester eller dit vinduescenter.
De klarer resten. Det er din valgte samarbejdspartner – tømrermester eller vinduescenter – der tager mål, indhenter tilbud og bestiller hos Outrup.
Det er desuden hos din samarbejdspartner, at du kan få gode råd om optimering af
energien i din bolig. Få også hjælp til alt fra sikringsbeslag til vedligehold samt fra
solafskærmning til ventilering. Mulighederne er mange. Men valget er let, når du ved,
at resultatet er den ægte vare.
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Vi følger din drøm til dørs

Kvalitet lige
til døren

Med Outrup Vinduer & Døre tager det
ganske kort tid at skifte vinduer og døre.
På den måde undgår du, at dit hus står
uden vinduer og døre i længere tid og
du undgår træk – du kan dermed skifte
vinduer og døre både sommer og vinter.
Dine vinduer og døre leveres som regel
direkte fra Outrup til byggepladsen,
hvorefter din samarbejdspartner tager
over:
• Kontrol af det leverede
• Evt. fjernelse af eksisterende
elementer
• Isætning af vinduer/døre
• Tætning af fuger
Og værsgo. Så er din bolig klar med nye
Outrup vinduer og/eller døre. Nemmere
kan det ikke være.

1. Kontakt
Kontakt din tømrermester eller
vinduescenter, som hjælper dig med
måltagning, uforpligtende tilbud
og bestilling.

2. Levering
For at sikre optimal kvalitet og
sikkerhed under transporten leverer
vi altid dine nye vinduer og døre
med egne biler i hele landet.

3. Montering
Din tømrermester eller vinduescenter
fjerner de gamle elementer og
monterer de nye vinduer og døre.

Kvalitet lige til døren

39

Den ægte vare
– med garanti

Outrup er tilsluttet DVC (Dansk Vindues Certificering) og overholder som minimum de
normer og standarder, der fremgår af VI’s (Vinduesindustrien) tekniske bestemmelser.

Outrups produkter er ligeledes CE-godkendte som dokumentation for, at de opfylder
EU’s byggevaredirektiv.
Som medlem af VI er Outrup underlagt 5 års garanti og en produktionsansvarsforsikring, der også dækker uafhængigt af Outrup.

Outrups produkter er godkendt af energimærkningsordningen.
Vores leverandører af glas og beslag er også underlagt en række skrappe krav.
Det sikrer dig en løsning, hvor alle enkeltelementer udgør en stærk, flot og funktionel
enhed.
Ægte kvalitet handler også om leveringstider og overholdelse af aftaler. Her kan du
trygt stole på Outrup. Vores biler leverer direkte fra fabrikken til byggepladsen eller
tømrermesteren.

Se mere på www.outrup.dk

Kontakt
Outrup Vinduer & Døre A/S
Outrupstræde 31 . 7900 Nykøbing Mors
Telefon 96 70 82 00 . Fax 97 74 44 91
www.outrup.dk
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