
Til Boligforeningen 
Kan vi hjælpe jer med jeres 
vinduesprojekt ?

NYE VINDUER FRA DANMARKS STØRSTE PRODUCENT



Lovgivning

Lyddæmpning

Kondens

Kuldenedfald

Funktio
n

Solafskærm
ning

Valg af produkt

Valg af entreprenør

Ventilation

Originalitet

Indbrudssikring

Valg af entreprenør

Altaner

Beslagtyper

Farvevalg

Indeklima

Design

EnergibesparelserPris

Hjørneløsninger
Træ/alu

Sikkerhed

Br
an

dr
ed

ni
ng

Skal I skifte vinduer ?

Et vinduesprojekt til både større og mindre 

boligforeninger kan nemt blive kompliceret og 

uoverskueligt for en ganske almindelig bolig-

foreningsbestyrelse.

Vi vil gerne hjælpe jer med at skabe overblik - 

eller genskabe overblik - over boligforeningens 

vinduesprojekt. 

Er I lige ved at gå i gang, er I allerede i gang, eller 

er projektet af uransaglige årsager gået i stå og 

skal kick-startes igen, så kontakt os, så vi kan 

hjælpe jer med at finde det rette spor til jeres 

projekt. 

Et vinduesudskiftningsforløb skal jo helst blive 

en god byggeoplevelse for både bestyrelsen og 

foreningens medlemmer.

Det er ikke ukompliceret at vælge den rigtige 

vinduesløsning første gang, men det bliver 

nemmere, hvis man sørger for at få en faglig og 

seriøs rådgivning fra start.

Vinduer og døre 100% fremstillet i Danmark

Mange års ekspertise i vinduesudskiftning

Afklaring af spørgsmål og løsninger

Energiberegning på 2 energiklasser

Rammebudget for 2 energiklasser på vindueskøbet

Hvad I får fra os :



Vi kan hjælpe jer !
– men I har naturligvis stadig det frie valg uden at skulle føle jer forpligtet.

Tjeklisten

VI KENDER VEJEN...

... og kan spare jer for mange unødige bekym-

ringer.

Det er altid en fordel at have en vinduesekspert 

med i processen fra start, så man ikke lægger 

sig fast på en ønskeløsning, som alligevel ikke 

kan lade sig gøre. 

Vi er involveret i rigtigt mange spændende vin-

duesentrepriser og produktløsninger i hele Dan-

mark. Vores erfaring og viden er omfattende, 

også når der skal tænkes i nye løsninger til et 

stort renoveringsprojekt; det kunne jo være, at 

der fandtes en bedre og mere moderne løsning 

til jeres projekt end den hidtidige.

Planlægning, planlægning, planlægning - det 

er vigtigt, og det er derfor altid en god idé at ar-

bejde efter en tjekliste, som man kan vinke af, 

efterhånden som man kommer frem. Vi har la-

vet en liste over de vigtigste overvejelser, man 

bør gøre sig for at sikre det rigtige vinduesvalg.

Tjeklisten indeholder de emner, som vi vil ud-

dybe, når vi mødes hos jer eller i vores show-

room.

  Bygningsreglementet

  Energibesparelse

  Vedligeholdelse

  Design & konstruktion

  Funktioner, hjørner, lys, specialløs-
ninger, ventiler, indbygning, buer, 
solafskærmning, designglas, sam-
menbyggede elementer mm.

  Lyddæmpning

  Sikkerhed for indbrud

  Sikkerhed for personer

  Økonomi og budget

 Kvalitet 

ØKONOMI & BUDGET

Udover fuld indsigt i løsningsmulighederne, til-

byder vi at give jer et overblik over projektets 

energi og økonomi. Vi laver energiberegninger 

på 2 energiklasser samt budgetter for vindu-

eskøbet*). Budgetterne kan præsenteres for 

foreningens medlemmer i forbindelse med ge-

neralforsamling, for banken i forbindelse med 

lånhjemtagning eller bruges i forbindelse med 

en eventuel licitation.

VORES EKSPERTISE ER VINDUER OG 
DØRE, MEN VI KAN BISTÅ MED VALG AF 
RÅDGIVER OG ENTREPRENØR

Vi har et bredt kendskab til Danmarks bedste 

rådgivere og entreprenører, og vi hjælper jer 

gerne videre.

*) Vores budget er baseret på vindueskøbet alene og indbefatter ikke montage, arbejdsløn eller øvrige materialer.

VINDUER 
TIL ALT 
VINDUER 
TIL ALLE



KVALTET  
I  ALT 
HVAD 
VI GØR

SYV 
UNIKKE 
PRODUKT-
SERIER



Hvem er vi?
– grundlagt og ejet af familien Søgaard i Thy.

100% DANSKPRODUCERET

Idealcombi A/S blev grundlagt i 1973 og er Dan-

marks største producent af vinduer og døre i 

træ og kombineret træ/aluminium. Virksomhe-

den er ejet af familien Søgaard, har hovedkon-

tor i Hurup, Thy, og beskæftiger i dag ca. 540 

medarbejdere fordelt på lokationerne Hurup, 

København, Aarhus, London, Dublin og Oslo.

KVALITET I ALT HVAD VI GØR

Vi har over 40 års erfaring i vinduesindustrien, 

og vores erklærede mål er at producere vinduer 

og døre  til det kvalitetsbevidste marked og deri-

gennem at sætte standarden for hele branchen. 

Med en kombination af solidt dansk håndværk, 

den nyeste teknologi, innovativ tankegang og 

en effektiv styring af kvalitetskontrollen sikrer 

vi vores førende position på markedet.

Vores produkter bliver udviklet af de allerbedste 

materialer, og vi har nogle af branchens dygtig-

ste konstruktører og medarbejdere til at sikre, 

at funktionaliteten, holdbarheden og designet 

er mere end i orden, og at samme høje kvali-

tetsniveau bliver holdt i rådgivningen, servicen 

og købsprocessen.

Vores mantra er kvalitet – i alt hvad vi gør.

Henning, Bent, Martin og Michael

Idealcombi’s hovedsæde og produktionsanlæg i Thy



Idealhuset Aarhus

VORES DYG-
TIGE SALGS-
KONSULENTER 
ER ALTID KLAR
TIL AT HJÆLPE 
OG FORKLARE

Bestil en gratis  
vinduesrådgivning  

– enten hos jer eller hos os

Vores tre Idealhuse i Hurup, Århus og Hvidovre 

er alle udstyret med et stort udsnit af vinduer 

og døre fra vores syv produktserier. 

De syv produktserier er designmæssigt forskel-

lige, og inden for hver produktserie findes en 

lang række forskellige funktioner. Vi kan derfor 

med ro i sindet sige, at vi tilbyder en vindues-

løsning til enhver boligtype og ethvert projekt. 

Vi stiller gerne op til jeres bestyrelsesmøde el-

ler jeres generalforsamling og fortæller om vin-

duesvalgets mange faser og faldgruber, og om 

hvordan vi kan skabe en succesoplevelse for alle 

involverede.

En anden mulighed er, at vi inviterer bestyrelse, 

rådgivere og andre nøglepersoner til en person-

lig fremvisning – gratis og uforpligtende. I vores 

showrooms har I mulighed for at se og mærke 

kvaliteten af vores produkter. Det kan ofte være 

en fordel at lægge mødet ‘i de rette vindues-

rammer’, så I som projektets ansvarlige får så  

megen viden med hjem som muligt. 

Sammen med vores konsulent bevæger I jer 

rundt til de forskellige designs og kan spørge 

ind til funktioner, beslag, overflader, glastyper 

og alt det andet, der er vigtigt at få afklaret i 

vinduesvalget.

Vi sørger for hyggelige og rolige omgivelser, og 

er det mest bekvemt for jer at mødes en sen 

eftermiddag eller aften, så gør vi bare det .

Vi glæder os til at tage fat sammen !



IDEALCOMBI A/S  
PROJEKTSALG VEST / 
IDEALHUSET HURUP

Nørre Allé 51

Postbox 119

7760 Hurup

Tlf.: 96 88 25 00

PROJEKTSALG ØST / 
IDEALHUSET KØBENHAVN 

Arnold Nielsens Boulevard 134

2650 Hvidovre

Tlf: 44 50 21 00

PROJEKTSALG AARHUS / 
IDEALHUSET AARHUS

Tilst Søndervej 104

8381 Tilst

Tlf.: 96 88 25 00

info@idealcombi.dk

www.idealcombi.dk
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