UDSIGT
TIL
MERE

INS PIR ATIONS K ATA LOG
V INDUER OG DØ RE

2018

Indhold

4

22

6

24

8

26

10

28

12

29

14

30

16

31

18

32

20

34

Udsigt til mere

Outrup Modern

Reference / Outrup Modern

Outrup Modern detaljer

Outrup Classic

Reference / Outrup Classic

Outrup Classic detaljer

Materialevalg

Åbnefunktioner

2

Outrup Døren

Sikring og tilbehør

Farver

Dansk produktion

Certificeringer

Købsprocessen

Modeloversigt Outrup Modern

Modeloversigt Outrup Classic

Modeloversigt Outrup døre

3

Udsigt
til
mere
Med vinduer og døre fra Outrup får du
på alle måder ’udsigt til mere’.
Det er høj kvalitet og 100% gennemtænkt
design, både når det kommer til æstetik,
funktionalitet og sikkerhed.
Alle produkter er løbende blevet
udviklet og forfinet gennem de 50 år, vi
har været i branchen. Det oplever du
både, når du ser dine døre og vinduer
udefra – men også indefra, hvor du
kan nyde et helt særligt lysindfald med
udsigt til mere…
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OUTRUP

Modern
Outrup Modern er moderne minimalisme,
der passer perfekt ind i dansk arkitektur.
De smalle rammer og ubrudte flader skaber rene linjer og
lukker masser af lys ind. De matcher den populære nordiske
stil, som man ser det i f.eks. Funkis, bungalow, 70’er parcelhuse,
80’er villaen og nyt byggeri.
Serien giver masser af muligheder for at skabe det rigtige
udtryk til hvert hus. Eksempelvis leveres vinduerne både som
ramme- og modulvinduer – og i et stort udvalg af designs og
former. Materialevalget står mellem træ/alu og træ.
Trævinduerne består af min. 90% kernetræ på udvendige dele,
hvilket beskytter mod råd og svamp og sikrer længst mulig
levetid. Produkterne er Øko2 overfladebehandlede og malet
flere gange for at sikre en uovertruffen overfladekvalitet.
Træ/alu vinduer fremstår i et flot og funktionelt design, der er
kombineret med unikke isolerende egenskaber. De fremstilles
i en klassisk, solid trækonstruktion beklædt med en kappe
af aluminium på udvendig side. Kappen er modstandsdygtig
over for vejr og vind – og kræver minimal vedligeholdelse.
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Den
perfekte
ramme
Den arkitekttegnede villa i Midtjylland er bygget med et smukt
design og moderne løsninger, som matcher de skandinaviske
designtraditioner. Her spiller vinduerne en vigtig rolle, da de
skaber et stort lysindfald i boligen og samtidig danner den
perfekte ramme om en smuk udsigt til grønne arealer og
to store søer.
Opgaven krævede specialproducerede vinduer og skydedøre,
som kunne leve op til arkitektens ambitioner og boligejernes
ønsker. Valget faldt på Outrups træ/alu vinduer, der fremstilles
i den rette stil, så man fra boligen får udsigt til mere.

Reference / Outrup Modern
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Modern/detaljer
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OUTRUP

Classic
Outrup Classic er serien, der passer
perfekt ind i den klassiske, danske
arkitektur – om det er renovering af
ældre klassiske huse eller nybyggeri.
Serien byder bl.a. på 20 mm smalle sprosser, svungne
linjer, profilerede karme og rammer, samt fine detaljer.
Alt sammen noget, der går smukt hånd i hånd med
f.eks. ældre byhuse, bondehusidyl, murermester- og
patriciervillaer og ikke mindst eksklusive palæbyggerier.
Serien kan kombineres på mange spændende måder
med masser af muligheder for at bevare husets oprindelige udtryk, og for at skrue op for romantikken og
traditionerne. Materialevalget står mellem træ/alu og træ.
Træ/alu vinduer fremstår i et flot og funktionelt design,
der er kombineret med unikke isolerende egenskaber.
De fremstilles i en klassisk, solid trækonstruktion
beklædt med en kappe af aluminium på udvendig side.
Kappen er modstandsdygtig over for vejr og vind
– og kræver minimal vedligeholdelse.
Trævinduerne består af min. 90% kernetræ på
udvendige dele, hvilket beskytter mod råd og svamp
og sikrer længst mulig levetid. Produkterne er Øko2
overfladebehandlede og malet flere gange for at sikre
en uovertruffen overfladekvalitet.
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Vinduer med
klassisk Skagen-idyl
En helt ny bydel i Skagen opføres i ægte skagensstemning
med snoede veje, gårdhaver, rødt tegl og facader i farverne
gul, rød og hvid. Bydelen kommer til at indeholde hele 85
moderne, energirigtige boliger. De tre første boliger står
klar med Outrup vinduer og døre.
Vinduerne lever nemlig op til det autentiske, idylliske
udtryk, som man forbinder med Skagen, samtidig med,
at de har en høj isoleringsevne og er stort set vedligeholdelsesfrie, idet materialevalget er faldet på træ/alu.

Reference / Outrup Classic
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Classic/detaljer
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Materialevalg
OUTRUP

TræFront

OUTRUP

AluCapFront
Vindueskonstruktion i fingerskaret træ med aluminium
udvendigt sikrer minimal
vedligeholdelse.

Skrå glasliste i lærketræ
med skjult sømning.

Smal 20mm sprosse.
Fås også i 25mm og 40mm bredde.
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Design greb.

Lys grå glasbånd er aftageligt
ved vedligeholdelse (maling).

Energirigtig lys grå varm kant
giver visuelt en flot finish – kan
tilvælges i hvid/sort.

Energirigtig lys grå varm kant
giver visuelt en flot finish – kan
tilvælges i hvid/sort.

Slank karm/ramme sikrer
maksimalt lysindfald.

Slank karm/ramme sikrer
maksimalt lysindfald.

Elegant overgang mellem
træ og aluminium.

Fingerskaret træ og min. 90%
kernetræ i udadvendte dele.

Smal 20mm sprosse.
Fås også i 25mm og 40 mm bredde.

Design greb.

Klassisk solid trækonstruktion.
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Åbnefunktioner, vinduer

Vinduer i alle
former og faconer

Topstyrede

Hos Outrup har du udsigt til meget mere end standardløsninger.
Vi kan levere dine vinduer i stort set alle former og faconer, så
lad dig ikke begrænse.
Nedenfor ser du et lille udsnit af de muligheder du har for at
skabe vinduesløsninger tilpasset dig.

Topvende

Sidehængte

Sidestyrede

Fast karm

Læs mere om de forskellige åbnefunktioner på www.outrup.dk
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OUTRUP

Døren
Outrup døren – en smuk velkomst
Døren er en vigtig del af husets facade og udstråling.
Den er husets visitkort og byder dig og dine gæster velkommen.
Hos Outrup har vi døre til ethvert hus og behov – også dit.
Vi har yderdøre, terrassedøre, vinduesdøre, skydedøre og
foldedøre, i moderne og klassisk stil, og kan imødekomme
dine unikke ønsker i forhold til design, farve, størrelse
eller materiale.

Entrédøre
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Harmonidøre

Terrassedøre

Skydedøre
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Gør det
svært for
tyven

Med vinduer og døre fra Outrup kan du gøre det besværligt at
være indbrudstyv – ja, du kan måske oven i købet forhindre, at
tyven vælger dit hus at bryde ind i.
Vinduer og døre med paskvilgreb fra Outrup er som standard
forsynet med stærke modstandsdygtige sikringsbeslag.
Det betyder, at du kan opnå større tryghed imod indbrud.
Du kan vælge at supplere med ekstra sikring efter ønske
og behov – f.eks.:
• At vælge glas, der tager længere tid at gennembryde
• At vælge sikkerhedslimede ruder, så de er meget
vanskelige at fjerne
•	At vælge PN Sikringsbeslag på vinduer og terrassedøre, så vinduer kun åbnes ganske få cm. Det besværliggør afhaspning, og
kræver voksen fingerfærdighed for fuld åbning indefra.

Tilbehør
Greb
Til facade- og terrassedøre
Grebssættet til facadedøre leveres
som standard med låsecylinder
og indvendig vrider. Greb til
terrassedøre kan du få med gennemgående greb med vrider eller
cylinder og indvendigt greb med
børnesikring/ tyveri-forebyggende.

Dørgreb med ruko-cylinder.

Dørgreb med indvendig vrider.

Dørgreb med langskilt til udehjemme funktion.

Terrassedørgreb med vrider.

Alu bundtrin.

Hårdttræ bundtrin.

Ornament Cotswold.

Ornament Matelux.

Vindue- og terrassedør-greb med
nøgle.

Sikkerhedspakker
til facadedøre
Sikkerhedspakke 1:

Sikkerhedspakke 2:

•	Sikkerhedslås med 2 låsekasser og store hagekolver
• Fuldlimet glas og fyldinger
• Nokker i hængselsiden
• Justerbart falle/rigleblik
• Ekskl. greb og cylinder

•	Sikkerhedslås med ude-hjemme-funktion (inkl. greb og cylinder)
og store hagekolver
• Fuldlimet glas og fyldinger
• Stort sikringsslutblik
• Justerbart falle/rigleblik

Bundtrin
Trin i hårdttræ eller alu
Til din nye Outrup dør kan du vælge
mellem bundtrin i alu eller hårdttræ.
Til udadgående dør kan du alternativt vælge en kombinationsløsning.

Combi-dørbundtrin
– nu også med eg.

Glas
Ornamenteret glas

Paskvil med hærdede hagekolver.

	Paskvil med diskret justerbart sikringsslutblik.

Forstærket sikringsslutblik til facadedøre.

I nogle rum som f.eks. badeværelset,
entre og gang skal der være lysindfald
uden, at man kan se gennem ruden.
Her kan du vælge mellem ornament
Cotswold og ornament Matelux, der
begge tillader lysindfald.

Ydermere tilbydes lydglas, sikkerhedsglas og glas med solafskærmning.

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.
Kraftig hagekolve i facadedøre.
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Nokker i hængselside i døre

Indbrudsforebyggende PN sikringsbeslag.
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Farver
Outrup vinduer og døre leveres i et utal af farver. Det gælder også, hvis du ønsker
2-farvede elementer med en farve på indvendig side og en anden udvendigt. Vi maler
også gerne karm og ramme i forskellige farver. Husk, at jo mørkere farver, du vælger,
jo mindre bliver lysindfaldet.
Træ/alu elementer fremstilles også med granitlook på den udvendige alukappe.
Overfladen fremstår rustikt og elegant - og er samtidigt både praktisk og smudsafvisende
grundet den sandblæste struktur.

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.

26

27

Vinduer og døre
produceret
i Danmark
Outrup Vinduer & Døre er en dansk virksomhed beliggende på
Mors. I 50 år har vi produceret kvalitetsvinduer- og døre, og det
har vi tænkt os at blive ved med. Gennem tiden har vi udviklet
os til en stor moderne fabrik, der aldrig går på kompromis med
kvaliteten og de håndværksmæssige traditioner. Produktsortimentet er omfattende og med mange muligheder for individuelle løsninger.

Certificeringer
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.

Udover at fremstille vinduer og døre i høj kvalitet og i et smukt
design, sætter vi en ære i at producere i Danmark. Det giver god
mening at medvirke til at udvikle sunde danske arbejdspladser.
Lad dig inspirere af mulighederne med Outrup.
Som medlem af Vinduesindustrien (VI) er Outrup underlagt
5 års garanti og en produktionsansvarsforsikring, der også
dækker uafhængigt af Outrup. Outrup har dog valgt at udvide
garantien i forhold til VI og yder således 10 års garanti.

Outrups produkter er godkendt af energimærkningsordningen.
Vores leverandører af træ, 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.

Se mere på www.outrup.dk
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Modeloversigt
Modern

Købsprocessen

Rammevinduer

1. Kontakt
Faste karme
Kontakt din håndværksmester
Første skridt mod en vellykket vindues- eller dørudskiftning er at
aftale et møde med håndværkeren. Håndværkeren tager ansvar for
rådgivning, opmåling, tilbudsgivning og montage.
På Outrup.dk kan du finde en oversigt over forhandlere nær dig.

2. Levering
Direkte fra fabrik til dig
Når I er enige om opgavens omfang, sørger din håndværksmester for
at bestille vinduer og døre hos Outrup. Elementerne leveres typisk
direkte til din adresse.

Modulvinduer

3. Montering
Din håndværksmester monterer
Det er din håndværksmesters erfaring og indsigt i vinduesmontage,
der slår igennem, når dine gamle vinduer og døre fjernes – og ikke
mindst når de nye skal monteres. Korrekt montage er afgørende for,
hvor længe dine vinduer holder.
F K 5 -2 -4
F K 5 -2 -4

F K 5 -4 L
F K 5 -4 L

F K 5 -4 -2
F K 5 -4 -2

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, farver og tilbehør.
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F K 5 -2 -4

F K 5 -4 L

F K 5 -4 -2
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Modeloversigt
Classic
Dannebrogsvinduer

By- og bondehusvinduer

Palævinduer

TH4-4XP

Jalousielement
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Modeloversigt Døre

Palæ/Fyldingsdøre

Pladedøre

Terrassedøre

Sidepartier

Entredøre
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Harmonidøre

Skydedøre

Halvdøre
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O U T R U P V I N D U ER & D Ø R E

Udsigt til mere

Outrup Vinduer & Døre
Outrupstræde 31
7900 Nykøbing Mors
Telefon 96 70 82 00
www.outrup.dk
E-mail salg@outrup.dk

