
Til Boligforeningen
Kan vi hjælpe med jeres vinduesprojekt?

Vinduer fra Danmarks 
største vinduesproducent

Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy
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Vinduesudskiftning
- hvor begynder man?

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.

Vi kan hjælpe jer med at finde de rette løsninger 

til netop jeres projekt. 

Vi har indgående erfaring gennem 4 årtier og 

kan med stolthed sige, at vores hovedstad Kø-

benhavn er vores største showroom.

Et vinduesudskiftningsforløb skal jo helst blive 

en god byggeoplevelse for både bestyrelsen og 

boligforeningens medlemmer.

Det er ikke altid enkelt og ukompliceret at væl-

ge den rigtige vinduesløsning. Men det bliver 

nemmere, hvis man sørger for at få en faglig og 

seriøs rådgivning fra start.

Hvad I får fra os :

Danmarks første originale vindue i træ/aluminium

Vinduer og døre 100% fremstillet i Danmark

En miljøbevist ISO 9001 og 14001 certificeret leverandør

Ekspertise siden 1973 i vinduesudskiftning

Afklaring af spørgsmål og løsninger

Energiberegning på 2 energiklasser

Rammebudget for 2 energiklasser på vindueskøbet



Vi brænder for bevaring af bygnings-
detaljer og arkitektur og vi kan hjælpe jer! 

I har naturligvis stadig det frie valg uden at skulle føle jer forpligtet.

Tjeklisten

VI KENDER VEJEN...

... og kan spare jer for mange unødige bekymringer.

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 vinduesentrepriser 

og produktløsninger i hele Danmark. 

Vores erfaring og viden er omfattende, også når der skal tæn-

kes 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

  Sikring mod indbrud

  Sikkerhed for personer

  Økonomi og budget

 Kvalitet 

 God totaløkonomi

 Lang levetid på vinduesvalget

 Er der styr på vinduets ”våde zone”?

ØKONOMI & BUDGET

Udover fuld indsigt i løsningsmulighederne, tilbyder vi at give 

jer et overblik over projektets energi og økonomi. Vi laver 

energiberegninger på 2 energiklasser samt budgetter for vin-

dueskøbet*). Budgetterne kan præsenteres for foreningens 

medlemmer i forbindelse med generalforsamling, for banken i 

forbindelse med lånhjemtagning eller bruges i forbindelse med 

en eventuel licitation.

VORES EKSPERTISE ER VINDUER OG DØRE, MEN VI KAN BI-
STÅ MED VALG AF RÅDGIVER OG ENTREPRENØR

Vi har et bredt kendskab til Danmarks bedste rådgivere og en-

treprenører, og vi hjælper jer gerne videre.

Se eventuelt vores rådgiverliste for uvildige specialiserede arki-

tekter, som kan bistå med jeres projekt.

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

https://idealcombi.dk/raadgivning/teknisk-raadgivning/raadgiverlisten/


VINDUER 
TIL ALT 
VINDUER 
TIL ALLE



Gennem årene har vi udviklet og testet forskellige karmkonstruktioner i vores stædige stræben efter at løse de fire 

basale udfordringer. Og nu har vores produktudviklere endelig knækket koden ved at skabe en ny banebrydende 

karmkonstruktion med en uforgængelig og højisolerende fals i polyuretan – også kendt som termisk PUR. 

Vi kalder nyheden idealcore™, for det er præcis, hvad den er. En ideel kerne, der modsat nogen anden konstruktion 

på markedet løser alle fire udfordringer på en og samme tid.

1. Lang levetid
Idealcore™  er uforgængeligt. Den kompakte karmfals i 

støbt polyuretan bliver derfor ikke ødelagt af det vand, 

der samler sig langs falsen og særligt i bunden af vinduet. 

Vinduet er konstrueret til at holde i 70 år - hvis det bliver 

vedligeholdt efter gængse forskrifter.

2. Minimalt varmetab
Idealcore™ er højisolerende med en lambdaværdi på blot 

0,074 W/mK. Det forhindrer, at kulde overføres fra den 

ydre til den indre del af konstruktionen. Vinduer med 

idealcore™ har derfor en særdeles god energibalance, 

der lever op til bygningsreglementets energikrav både 

nu og i fremtiden.

3. Nemt at rengøre
Idealcore™-falsen er massiv og uden nogen form for hul-

rum. Der er derfor ikke behov for drænhuller. Det betyder, 

at karmen har en helt glat overflade, der er nem at tørre 

af med en fugtig klud – og som holder vinduet fri for 

insekter.

4. Skal ikke udskiftes
Fordi karmen er uforgængelig i den våde zone, forlænges 

levetiden markant. Det bliver derfor ikke nødvendigt 

at udskifte den fastmonterede karm, hvorimod øvrige 

komponenter som ramme, glas, beslag og pakninger 

hurtigt kan udskiftes efter behov.

Idealcore™ (termisk PUR) er et celleplastma-
teriale, der indeholder forskellige kemiske 
bindinger. Materialet fås i både bløde og stive 
udformninger og med forskellige massefylder 
og egenskaber.

I dag indgår PUR i en lang række produkter lige 

fra skosåler, madrasser (fx Tempur®) og bilsæ-

der til sportsudstyr og isoleringsmateriale i bl.a. 

køleskabe og fjernvarmerør.

Termisk PUR  udmærker sig på mange forskellige 

parametre. Det er stærkt, det er holdbart, det er 

fleksibelt, det har lav vægt, og fremfor alt har 

Termisk PUR  enestående isolerende egenskaber. 

Samtidig er der ingen sundhedsmæssig risiko for-

bundet med materialet.

Hvad er idealcore™?

FREMTIDENS

TRÆ/ALU VINDUE MED

Træ/alu vinduet til fremtiden 
med idealcoreTM 
Vi har gjort vinduets svaghed til vores styrke!
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Idealcore™ indgår i følgende vinduessystemer fra Idealcombi:
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Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy

Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy

Udover at du kan gå på vores hjemmeside samt tilmelde dig vores nyhedsbrev, 
så kan du følge os på følgende sociale medier:

Facebook (@idealcombi)
LinkedIn (idealcombi-a-s)
Instagram (idealcombidk)
Twitter (@idealcombidk)

Du kan også downloade vores montage app med montage- og brugervejledning 
på GooglePlay og AppStore: Søg blot på idealcombi

Hold dig opdateret

https://www.facebook.com/idealcombi/
https://www.linkedin.com/company/idealcombi-a-s
https://www.instagram.com/idealcombidk/
https://twitter.com/IdealcombiDK
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idealcombi.dk.idealcombi
https://apps.apple.com/dk/app/idealcombi/id1435905613?l=da
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Læs mere om Idealcombi og idealcore™ på idealcombi.dk

Historien om Idealcombi starter med to initia-

tivrige brødre, Henning og Bent Søgaard. I 1973 

begynder de at fremstille vinduer i deres foræl-

dres lade i den lille by Hurup i Thy. Og det gjorde 

de godt.

Det varede derfor ikke længe, før virksomheden 

begyndte at vokse. Og vokse. Og vokse. Indtil den 

en dag var Danmarks største af sin slags med 

100.000 m2 produktionsareal fordelt på 3 fabrik-

ker og med mere end 550 dygtige medarbejdere. 

Alt sammen takket være de to thyboers kvalitets-

sans og deres udprægede næse for innovation og 

produktudvikling.

I dag er Idealcombis videre udvikling lagt i hænder-

ne på næste generation i skikkelse af de to stif-

teres sønner, fætrene Martin og Mikael Søgaard. 

Og som vi siger på de her kanter: Det går såmænd 

slet ikke så ringe endda.

Idealcombi 
startede med to 
brødre i en lade

I dag ejes og drives Idealcombi 

af Martin og Mikael Søgaard, 

der er sønner af stifterne af 

Idealcombi. 

De to brødre 

Bent og Henning 

Søgaard grundlagde

 Idealcombi i 1973. 

http://idealcombi.dk/


Kvalitetssikring og certifikater

ISO 9001:2015 (kvalitet)

Vi er ISO 9001:2015 certificeret og sikrer der-

med, at vi i alle virksomhedens procedurer 

lever op til denne standard, bl. a. til krav om 

løbende forbedringer. I ISO-certificeringen 

er kundetilfredsheden under lup, og vi sikrer 

dermed en stadig fokus på en kunderelevant 

forretningsudvikling.

CE-Mærkning

Idealcombis produkter er CE-mærkede

DVV (Dansk Vindues Verifikation)

Idealcombi’s vinduer og døre er DVV-certifi-

cerede, hvilket er et krav til alle medlemmer 

af VinduesIndustrien. DVV-certificeringen 

betyder, at vinduer og døre er produceret 

iht. VinduesInduestriens Tekniske Bestem-

melser.

FSC® certificering

Idealcombi anvender udelukkende FSC®- 

certificeret træ. Det betyder, at alt træ til 

produktionen af vinduer og døre er hentet 

fra bæredygtigt skovbrug og sporbart til-

bage til skoven.

ISO 14001:2015 (miljøledelse)

Vi er ISO 14001:2015 certificeret og sikrer 

dermed et strømlinet og samlet kvalitets- 

og miljøledelsessystem.

VinduesIndustrien og DVC

Idealcombi er medlem Vinduesindustrien 

og er således tilsluttet Dansk Vindues Cer-

tificering (DVC), som kontrollerer, at pro-

dukterne som minimum opfylder de krav, 

der er stillet i VinduesIndustriens Tekniske 

Bestemmelser. Vores produkter lever op til 

markedets strengeste krav, der sammen 

med en fælles garantisikringsordning sikrer 

kunderne den bedste produktkvalitet.

Energimærkningsordningen

Vi er medlem af energimærkningsordnin-

gen. Ordningen sikrer, at vores kunder kan 

identificere vores vinduer ud fra en energi-

mæssig klassificering af produkterne. 

Hos Idealcombi har vi arbejdet fokuseret og med thybosk stædighed for at skabe de allerbedste 

vinduesprodukter - på den allerbedste måde. I vores testcenter udføres forskellige tests af både 

vand-, vind- og lufttæthed som gør, at vi hele tiden kan optimere vinduerne frem til uvildige in-

stansers akkreditering. Som dokumentation for dette arbejde har vi en række kvalitetssikringer 

og certifikater. Vi er stolte af dem alle, idet de er vidnesbyrd om høj kvalitet og bevidsthed i såvel 

vores produkter som vores arbejde.

reg.nr. 507



Idealhuset Hvidovre

VORES DYGTIGE

KONSULENTER 

ER ALTID KLAR

TIL AT HJÆLPE 

OG FORKLARE



Bestil en  
vinduesrådgivning  

– enten hos jer eller hos os

Vores tre Idealhuse i Hurup, Århus og Hvidovre er alle udsty-
ret med et stort udvalg af vinduer og døre fra vores fem pro-
duktserier. 

Derudover kan vores produkter ses i HUSET Middelfart samt 
hos Fyns Vinduescenter i Svendborg.

Vores fem produktserier er designmæssigt forskellige, og 
inden for hver produktserie findes en lang række forskellige 
funktioner.

 Vi kan derfor med ro i sindet sige, at vi tilbyder en vinduesløs-
ning til enhver boligtype og ethvert projekt. 

Vi stiller gerne op til jeres bestyrelsesmøde eller jeres gene-
ralforsamling og fortæller om vinduesvalgets 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 personlig fremvisning – gratis og 
uforpligtende. 

I vores showrooms har I mulighed for at se og mærke kvalite-
ten af vores produkter. Det kan ofte være en fordel at lægge 
mødet ‘i de rette vinduesrammer’, så I som projektets ansvar-
lige får så  megen viden med hjem som muligt. 

Sammen med vores konsulent bevæger I jer rundt til de for-
skellige designs og kan spørge ind til funktioner, beslag, over-
flader, glastyper og alt det andet, der er vigtigt at få afklaret i 
vinduesvalget.

Vi sørger for hyggelige og rolige omgivelser, og er det mest be-
kvemt for jer at mødes en sen eftermiddag eller aften, så gør 
vi bare det .

Vi glæder os til at tage fat sammen !

Med venlig hilsen 
Claus Winther, Salgsdirektør

Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy

Ring til os:
Idealcombi Vest - 96 88 25 00

Idealcombi Øst - 44 50 21 00

Idealcombi Aarhus - 96 88 25 00







©
 Id

ea
lc

o
m

b
i A

/S
 –

 2
0

20
-0

1

SALG VEST /

Idealhuset Hurup

Nørre Allé 51
7760 Hurup

Tlf: +45 96 88 25 00

SALG ØST /

Idealhuset København 

Arnold Nielsens Boulevard 134

2650 Hvidovre

Tlf: +45 44 50 21 00

SALG AARHUS /

Idealhuset Aarhus

Tilst Søndervej 104

8381 Tilst

Tlf: +45 96 88 25 00

info@idealcombi.dk

UDSTILLING (UBEMANDET) / 

HUSET Middelfart

Hindsgavl Allé 2

5500 Middelfart

Læs mere om Idealcombi på idealcombi.dk 

og følg os på Linkedin, Facebook, Instagram eller Twitter.

tel:+45 96 88 25 00
tel:+45 44 50 21 00
tel:+45 96 88 25 00
mailto:info@idealcombi.dk
http://idealcombi.dk/

