
Virksomheden er familieejet og blev grundlagt af de to brødre Henning 
og Bent Søgaard i forældrenes lade i Ørum, Thy, nord for Limfjorden, i 
1973. I 1981 blev virksomheden omlagt til et aktieselskab med 20 med-
arbejdere og allerede få år efter, i 1984, åbnede en ny vinduesfabrik på 
3.500 kvadratmeter i Hurup, som nu er vokset til 110.000 m2. I spidsen 
for direktionen står i dag fætrene Martin og Mikael Søgaard, som har 
taget over fra deres fædre, der fortsat er en del af ejerkredsen.

Idealcombi har siden det første vindue blev fremstillet i 1973 haft domi-
cil i Hurup i Thy og hovedsædet rummer i dag 110.000 m² til produktion 
og administration. Herfra har vi gennem mere end 40 år fremstillet vin-
duer og døre i høj kvalitet, og vi kan i dag tilbyde Danmarks mest inno-
vative produktprogram med 4 produktserier inden for vinduer og døre i 
kombineret TRÆ|PUR|ALUMINIUM.

Facadeudtryk i klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. 

Vinduer 
og døre 
med tradition 

og teknologi

Vores udgangspunkt har altid været at kombinere solidt dansk hånd-
værk og tradition med den nyeste teknologi. Det har ført os til en po-
sition blandt de førende på markedet. Et marked, som i dag byder på 
et stort udvalg af vinduer, terrasse- og facadedøre. Derfor er det ekstra 
vigtigt, at du, som forbruger, sikrer dig, at produkternes kvalitet, ener-
gi- og sikkerhedskrav er i orden, før du træffer dit endelige valg. Sam-
tidig handler det om at finde løsninger, der passer til netop dine ønsker 
omkring behov og boligarkitektur.

Hos Idealcombi ved vi godt, at der skal træffes en masse vigtige valg 
og at det kan være en svær opgave - i hvert fald, hvis man ikke er ”fag-
mand” på området. 

Gennem dialog og seriøs rådgivning sætter vi dig som kunde og dine 
behov i centrum. Vi glæder os til at hjælpe dig med valg af nye vindu-
er og døre.

Danmarks største vinduesfabrik
Med produktion i Hurup, Thy



Se, føl og mærk kvaliteten

Idealhusene er vores videnscentre for vinduer og energi. 

Med Idealhusene er vi tæt på vores kunder, og husene fungerer 
både som salgsafdeling, showrooms og kursuscentre,

Vi har gjort det til en højt prioriteret opgave at give både pro-
fessionelle og private det absolut bedste beslutningsgrundlag 
for både vindueskøb og energibesparelser. 

Det gøres bedst ved at føle, se, åbne og lukke vinduerne og 
dørene, og derigennem kvaliteten af design, materialer og 
beslag.

Tjek altid vores åbningstider på www.idealcombi.dk

Idealcombi Hurup
Nørre Allé 51
7760 Hurup

Tlf.:. 9688 2500

Åbningstider:
Man-tors: 7.30-15.30

Fredag: 7.30-13.30
Ring og aftal en tid.

Idealhuset København
Arnold Nielsens Blvd. 134

2650 Hvidovre
Tlf.: 4450 2100

Åbningstider:
Man-tors: 8.00-15.30

Fredag: 8.00-14.30
Lørdag 10-14

Idealhuset Aarhus
Tilst Søndervej 104

8381 Tilst
Tlf.: 9688 2500

Åbningstider:
Man-tors: 8.00-15.30

Fredag: 8.00-14.30
Lørdag: 10.00-14.00

Vi udvikler vinduet

I Idealcombi anvender vi mange ressourcer på hele tiden at ud-
vikle vinduer og døre, der i design og funktion lever op til både 
brugernes og arkitekturens krav. 
Vi er derfor stolte over, at kunne tilbyde et bredt udvalg 
inden for klassiske og moderne vindues- og dørsystemer i 
TRÆ|PUR|ALUMINIUM. Et sortiment, som kan løse ethvert 
behov inden for renovering eller nybyggeri.

Uanset hvad du vælger, får du et kvalitetsprodukt med lang 
holdbarhed og minimal vedligeholdelse. 

Vi tilbyder dig et væld af muligheder, som du kan vælge in-
dividuelt eller sammensætte, så den endelige løsning passer 
nøjagtigt til dit hus. Vi skræddersyer vinduerne og dørene efter 
dit ønske og din bolig. 

info@idealcombi.dk  |  www.idealcombi.dk
Salg – Vest Tlf.: 9688 2500  |  Salg – Øst Tlf.: 4450 2100  |  Salg – Aarhus Tlf.: 9688 2500

Vinduer og døre med 
tradition og teknologi
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