
Nye vinduer 
eller døre?

Besøg vores kontor i Aabenraa, 
hvor De kan hente inspiration 
og rådgivning til spændende 

boligforbedringer og nybyggeri.

www.jyskvinduesraadgivning.dk
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• Vinduer og døre i: 
 - Træ 
 - Koblede trævinduer 
 - Træ/alu 
 - Plast 
 - Alu

• Trapper

• Porte

• Terrasseoverdækninger

• Udestuer

• Montage

• Service

• Salg

• Uvildig rådgivning

• Gratis opmåling

• Montering til fast aftalt pris

• Hurtig levering

• Ingen merpris for specialmål

Vi tilbyder

- mere end 10 års erfaring



Terrasseoverdækning 
og udestue

Få det bedste ud af  
den  danske sommer! 
Store muligheder indenfor 
 aluminiums terrasseoverdækning 
åben eller lukket

Valgfri farve

Tag:  Glas eller PVC i flere 
 varianter. Mere lys, mere plads  

og mere velvære!
Vi tilbyder en skræddersyet 
løsning i modeller og farver.

Tagkonstruktion i aluminium.

Vindueselementer valgfri 

I træ – plast – træ/alu – alu

- mere end 10 års erfaring

Færdig løsninger
Opmåling · Levering · Montering



Service eftersyn
Få lavet et serviceeftersyn på dine vinduer og døre. 
– Det er lige så vigtigt som på din bil.

Vi anbefaler et eftersyn hvert andet år.

FÅ EFTERSET

• Overflade

• Glasskade

• Gummilister/tætningslister

• Beslag/låse

• Type glas – alm./lavenergi

• Punktering, samt revner og ridser

SERVICE

• Smøring af hængsler, beslag/låse

• Smøring af tætningslister

• Justering af vinduer og døre

• Rensning af vanddræn

Jysk Vindues Rådgivning 
v/ Klaus B. Gormsen
Kystvej 50, 6200 Aabenraa 
Tlf.69 15 37 30 - Fax. 69 15 37 37 
www.jyskvinduesraadgivning.dk

Åbningstider
Mandag – fredag Tlf. 69 15 37 30

Kontortid
Mandag og onsdag Kl. 12.00 – 17.00
 Eller efter aftale.

www.jyskvinduesraadgivning.dk

Ring og hør til pris. 
Rabat ved større mængder.
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