
VINDUES-
VÆLGEREN

-  din guide til den 
 bedste løsning

Vi har lavet en række 
tjekspørgsmål, som du kan 
gennemgå for at nå frem til 
den bedste løsning for det 
byggeprojekt du overvejer.

Vores salgskonsulenter er altid 
klar til at hjælpe dig, og du 
kan bruge denne liste som en 
ekstra hjælp til dig selv, når du 
besøger et af vore showrooms, 
eller ringer til os.

Udfyld gerne tjeklisten sam-
men med en salgskonsulent og 
aflevér den til salgskonsulenten 
bagefter.



GENERELT
 Skal du renovere?
 Skal du nybygge? 
 Har du læst om Idealcombis produktserier?
 Skal der være profilkehl indvendigt?
 Ønsker du udelukkende danskproducerede elementer?
 Kender du vores standardfarver?
 Skal hængslerne være hvide?
 Skal hængslerne være grå?
 Ved du, hvad vi kan tilbyde inden for tilbehør?
 Hvilke karmmål ønskes? Skriv målene her:  _______________________________________
 Ved du, hvor mange elementer du skal bruge i alt? Skriv antal her: _________________ 
 Skal der sprosser i? 
 Skal der være afstandsprofil mellem sprosserne?

SPECIELT OM VINDUER
 Ved du, hvor mange lag glas du vil have i? 
 Skal der udluftningsventiler i vinduerne? 
 Skal de lukkes med anverfere? 
 Skal der være greb med bremsefunktion og ekstra sikkerhed? 
 Skal der være not for bundplade? 
 Skal der være noter til lysninger? 
 Ved du hvilken åbningsfunktion elementerne skal have?:
 Vendbar         Topstyret         Sidehængt         Sidestyret         Kip/dreje 

SPECIELT OM DØRE 
 Drejer det sig om en facadedør? 
 Drejer det sig om en terrassedør?
 Skal der være handicapvenlig lav adgang/alu-bund i? 
 Skal der være træbund i? 
 Skal der både være greb og cylinder? 
 Skal cylindrene være som i øvrige døre?

SPECIELT OM GLAS
Har du taget stilling til de forskellige typer glas?:
 Lyddæmpende         Solglas         Ornament/matteret glas         Sikkerhedsglas



IDEALCOMBI’S PRODUKTSERIER

IDEALCOMBI’S STANDARDFARVER

Vores 15 standardfarver fås både i mat og højglans, og har man specielle farveønsker, kan  disse leveres  

mod merbetaling.   Mat       Højglans

RÅDGIVNING
 Har du kontakt til en rådgiver/arkitekt/tømrer?
Hvem har du talt med hos Idealcombi? ______________________________________________

KONTAKTINFORMATIONER 
Navn: ____________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________
Telefonnummer: _______________________ E-mail: ____________________________________

Hvid
RAL 9010

   

Trafikgrå B
RAL 7043

   

Umbragrå
RAL 7022

   

Skiffergrå
RAL 7015

   

Gråhvid
RAL 9002

   

Mahogni
RAL 8016

   

Trafikgrå A
RAL 7042

   

Sortgrå
RAL 7021

   

Basaltgrå
RAL 7012

   

Cremehvid 
RAL 9001 

   

Flaskegrøn
RAL 6007

   

Lysgrå
RAL 7035

   

Antracitgrå
RAL 7016

   

Sort
RAL 9005

   

Rødbrun
RAL 3011

   

            

Frame IC Nation IC Futura+ Futura+i



GRATIS
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Du har nu mulighed for at få lavet en gratis opmåling ved en af vores 
tilknyttede tømrermestre. Kontakt vores salgskonsulenter  eller gå ind på 
idealcombi.dk/privat/gratis-opmaling og udfyld formularen.

Husk at du altid er velkommen  
til at benytte Idealcombis showrooms:

HURUP:
Nørre Allé 51  • 7760 Hurup
HVIDOVRE: 
Arnold Nielsens Boulevard 134  •  2650 Hvidovre
AARHUS: 
Tilst Søndervej 104  • 8381 Tilst

Flemming Heskjær
Ekstern salgskonsulent
Mobil: 30 95 25 00

Thomas C. Larsen
Ekstern salgskonsulent
Mobil: 40 19 79 74

Steen Bastkjær Hansen
Ekstern salgskonsulent
Mobil: 40 18 16 53

Stig K. Petersen
Ekstern salgskonsulent
Mobil: 40 18 43 09

Karsten G. Larsen
Ekstern salgskonsulent
Mobil: 40 18 43 58

Carsten Lindholm
Ekstern salgskonsulent
Mobil: 40 19 43 91

Nordjylland

Mail:  h-vest@Idealcombi.dk Mail:  h-oest@Idealcombi.dk

Østjylland

Vestjylland

Sydjylland/Fyn

Sjælland

Idealcombis salgskonsulenter “Vest” Idealcombis salgskonsulenter “Øst”

www.idealcombi.dk


