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Outrup Vinduer & Døre er en ejerledet dansk virksomhed 

beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret 

kvalitetsvinduer og -døre, og det har vi tænkt os at blive 

ved med. Gennem tiden har vi udviklet os til en stor mod-

erne fabrik, der aldrig går på kompromis med kvaliteten 

og de håndværksmæssige traditioner.

Udover at fremstille vinduer og døre i høj kvalitet og i et smukt design, sætter vi en 

ære i at producere i Danmark. Det giver god mening at medvirke til at udvikle sunde 

danske arbejdspladser.

Lad dig inspirere af mulighederne med Outrup.

Mogens Ringgaard

Direktør

Vinduer og døre
produceret i 
Danmark

Den ægte vare Det smukkeste vindue er næsten altid det vindue, huset er ”født” med. Lavet af de 

originale materialer og med de rigtige detaljer. Outrup går ikke på kompromis med 

hverken kvalitet eller principper. Vores vigtigste opgave er at tilføre dit hus ekstra 

værdi og gøre det mere attraktivt for både dig og eventuelle fremtidige købere. 

Samtidig stræber vi konstant efter at udvikle nye og tidssvarende vinduer og døre, 

der matcher moderne arkitektur og lever op til de fremtidige energikrav. Hos Outrup 

kalder vi det ”den ægte vare” – det handler om kvalitet, funktion, stil og tradition til 

gavn og glæde for dig og din bolig.
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Til alle hustyper Uanset om vi taler patriciervilla, bondehusidyl, 70’er parcelhus eller nybyggeri, så har 

vi de rigtige vinduer og døre til dig. Der er to grundserier MODERN og CLASSIC og 

herunder forskellige materialevarianter. Valgmulighederne er utallige og kan kombi-

neres på kryds og tværs, så de passer til netop dit behov.

Typehus 
Moderne huse kan, afhængig af stilen, 

forsynes med enten Modern eller Classic 

vinduer og døre.

Patriciervilla 
Classic serien er det sikre valg både til 

renovering og nybyggeri af patricier-

villaen.

By- og bondehus
Classic serien sørger for at bevare den 

romantiske stil.

Arkitekttegnet villa
Til moderne arkitektur er Modern serien 

det oplagte valg – stramt og stilrent.

Parcelhus fra 60-70’erne
Når du vil være tro mod huse fra 60-

70’erne, er Modern serien et godt match.

Sommerhus
Outrups høje kvalitet er også velegnet til 

sommerhuse.



Holdbarhed  
der rækker 
langt...

– med garanti

Fingerskarret træ og min. 90 % kernetræ i udadvendte dele yder effektiv beskyttelse 

mod råd og svamp i Outrups vinduer og døre. 

Fingerskarret træ betyder, at stort set alle knaster, harpikslommer og andre dårlige 

dele skæres bort, så kun det gode kernetræ er tilbage. Derefter samles træet med 

fingersamlinger, så det færdige stykke træ fremstår ensartet med optimal holdbarhed 

og formstabilitet. Intet vindue er nemlig bedre, end det træ, det består af.

Overfladebehandling

For at beskytte mod vejrligets nedbrydning skal vinduer og døre overfladebehandles 

på den bedste måde. Det er selvfølgeligt særligt vigtigt for vinduer og døre med træ 

udvendigt. 

Outrup behandler vinduer og døre med et dækkende 2ØKO overfladebehandlingssystem. 

Det giver overfladen en lang holdbarhed på minimum 6-8 år, inden elementerne skal 

males første gang. Rengøring med lidt sæbe på en svamp i ny og næ på ydersiden er 

al den vedligeholdelse, der skal til for at forlænge levetiden.

Med Outrup kan du være sikker på at få den ægte vare. Derfor er det også naturligt, 

at du får 10 års garanti på holdbarheden af Outrups vinduer og døre. Det er en 

tryghed for dig, der ønsker at investere i god kvalitet ved renovering eller nybyggeri.
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Godt for  
mennesker  
og miljø

Outrup tilbyder udelukkende 

A, B, C vinduer.

Vinduer og døre fra Outrup er optimale, når det handler om indeklima og miljø.  

Hele fremstillingsprocessen og forarbejdningen foregår med fokus på miljøvenlige 

løsninger som bl.a. 2ØKO system til overfladebehandling af træet.

Vi arbejder primært i træ – naturens eget materiale. Det sikrer et bedre miljø både 

inde og ude. Træ er et ”varmt” materiale, der egner sig fortrinligt til vores boliger.  

Træ irriterer ikke vores slimhinder eller udsender gasser, der giver os hovedpine. 

Fremtidssikre energiløsninger

Vinduer og døre fra Outrup er konstrueret, så de lever op til såvel nuværende som 

forventede energikrav. Det betyder, at de kan bidrage til at sænke din boligs energi-

forbrug. 

Her spiller energivinduer en vigtig rolle, fordi de sikrer, at varmen holdes inde.  

Samtidig har sollyset udefra god passage til at opvarme boligen. Som standard leverer 

Outrup 2-lags energiruder med varm kant. Alternativt kan du vælge 3-lags energi-

ruder også med varm kant. Den varme kant isolerer ruden maximalt, så varmetabet 

minimeres.
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Med vinduer og døre fra Outrup kan du gøre det besværligt at være indbrudstyv 
– ja, du kan måske oven i købet forhindre, at tyven vælger dit hus at bryde ind i. 

Som standard er vinduer med paskvilgreb og døre fra Outrup forsynet med 
stærke modstandsdygtige sikringsbeslag. Det betyder, at du kan opnå større 
tryghed imod indbrud. 

Du kan vælge at supplere med ekstra sikring efter ønske og behov – f.eks.:

• At vælge glas, der tager længere tid at gennembryde
• At vælge sikkerhedslimede ruder, så de er meget vanskelige at fjerne
•  At vælge PN Sikringsbeslag på vinduer og terrassedøre, så vinduer kun åbnes 

ganske få cm. Det kan dermed ikke afhaspes udefra, og kræver voksen finger-
færdighed for fuld åbning indefra.

Gør det svært 
at være  
indbrudstyv

 Kraftig hagekolve i facadedøre.

 Paskvil med hærdede hagekolver.

 Nokker i hængselside i døre.

  Paskvil med diskret justerbart sikrings-
slutblik.

 Indbrudsforebyggende PN sikringsbeslag.

 Forstærket sikringsslutblik til facadedøre.

TilvalgTilvalg

Sikkerhedspakker til facadedøre

Sikkerhedspakke 1:

•  Sikkerhedslås med 2 låsekasser og 
store hagekolver

• Fuldlimet glas og fyldinger
• Nokker i hængselsiden
• Ekstra stort sikringsslutblik
• Justerbart falle/rigleblik
• Ekskl. greb og cylinder

Sikkerhedspakke 2:

•  Sikkerhedslås med ude-hjemme-  
funktion (inkl. greb og cylinder) og 
store hagekolver

• Fuldlimet glas og fyldinger
• Nokker i hængselsiden
• Ekstra stort sikringsslutblik
• Justerbart falle/rigleblik
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Effektiv  
ventilation

Elegante greb

– sørger for et godt indeklima
Vore dages tætte huse kræver udluft-

ning for at opretholde et godt indeklima. 

Vinduer fra Outrup kan udstyres med en 

friskluftventil, som enkelt og effektivt 

sørger for luftudskiftning efter behov og 

mindsker risikoen for kondensdannelse. 

Et enkelt tryk giver ventilation uden at 

vinduet åbnes.

• Indbygget i karmtræet

• Ikke synlig udefra 

• Nem betjening 

• Elegant og diskret

– med stilrent og stramt design
I 2010 allierede vi os med en af Danmarks 

førende kunstnere og designere.  

Kunstneren udviklede en ny serie greb 

til Outrup Vinduer & Døre. 

Grebet har et stilrent og stramt udtryk, 

som matcher såvel MODERN som CLAS-
SIC serien. 



9

Skjult sømning

Grå varm kant

Skrå glaslister
uden fremspring

– holder tæt og sikrer  
mod råd og svamp
Glaslisterne i lærketræ er fastgjort med 

skjult sømning, som sikrer, at der ikke 

trænger vand ind i træet gennem blot-

tede sømhuller. 

– stilsikker finish  
der reducerer kuldebro
Alle Outrup elementer bliver fremstillet 

med varm kant. Afstandsprofilen i grå gi-

ver visuelt en flot finish samtidig med, at 

kuldebroen i ruden reduceres betydeligt 

og giver optimale energiegenskaber.

– elegant med mere lysindfald
De skrå glaslister i 45° hældning på 

TræFront sikrer større lysindfald og  

rammekonstruktionen syner slank og 

ligner samtidigt gammeldags kittede 

vinduer. Alubundglaslister er uden 

fremspring.



Fire stærke  
produkter

Materiale- 
varianter for  
enhver smag

Outrups sortiment består af fire stærke produkttyper fremstillet i kvalitetsbetonede 

materialer. Det sikrer stærke og robuste vinduer og døre, der kan modstå det danske 

klima, og som som holder i mange år. Alle materialevarianterne anvendes til renovering 

og nybyggeri og leveres i både MODERN og CLASSIC serierne.

Naturens mest  
miljøvenlige råstof
Bæredygtige kvalitetsvinduer og døre i 

nordisk fyrretræ fra inderst til yderst.

Kræver minimal  
vedligeholdelse
Behageligt fyrretræ indvendigt med 

formfast aluminium udvendigt.

Minimal vedligeholdelse og mere 
tid til familien
Klassisk, solid trækonstruktion med alu-

miniumskappe på den udvendig side.

Design og energioptimering går 
op i en højere enhed
Når de bedste egenskaber fra træ og 

aluminium forenes.

TræFront™ AluFront™

AluCapFront™
2-lags glas

AluCapFront™
3-lags glas
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Behageligt fyrretræ af 

bedste kvalitet

Naturens mest  
miljøvenlige 
råstof

Indfarvede bundglaslister 

uden fremspring

2- eller 3-lags glas  

med grå varm kant

Når du vælger et trævindue eller dør fra Outrup, træffer du et naturligt valg. Fyrretræ 

som byggemateriale er både stærkt og smukt. Vi bruger udelukkende fyrretræ af den 

allerbedste kvalitet med min. 90% kernetræ i udadvendte dele og et højt indhold af 

harpiks, som er den naturlige beskyttelse med råd og svamp.

Skrå glaslister i lærketræ

•  Lever op til nuværende og 

forventede energikrav i 

BR2015/2020

Outru
p Vinduer & Døre A
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Skjult sømning

TræFront™
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Kræver minimal vedligeholdelse

AluFront™

Minimal vedligeholdelse og mere tid til familien

Design og energioptimering går op i en højere enhed

AluCapFront™
2-lags glas

AluCapFront™
3-lags glas
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AluFront ligner traditionelle trævinduer. 

Indvendigt er der tale om behageligt 

kvalitetsfyrretræ. Udvendigt er vinduet 

støbt i formfast aluminium til beskyt-

telse mod vind og vejr. 

Outrup AluFront leveres i mange typer og 

matcher sortimentet af vinduer og døre 

i træ.

•  Lever op til nuværende og forventede 

energikrav i BR2020

•  2- eller 3-lags glas med varm kant

•  Komposit i karmen sikrer stabilitet og 

bidrager til god isoleringsevne

Outru
p Vinduer & Døre A

/S

ÅRS

1           G

A R A N T I

AluCapFront med 2-lags glas er frem-

stillet i en klassisk, solid træ konstruktion 

beklædt med en kappe af aluminium på 

udvendig side. Aluminiumskappen er 

særdeles modstandsdygtig overfor vejr 

og vind - og kræver minimal vedlige-

holdelse. AluCapFront står i et flot og 

funktionelt design, der både matcher 

renovering, tilbygning og nybyggeri.

•  Lever op til nuværende og forventede 

energikrav i BR2015

•  2-lags glas med grå varm kant

•  Integreret sikringsbeslag

•  DVC og CE godkendt

Outru
p Vinduer & Døre A

/S

ÅRS

1           G

A R A N T I

AluCapFront med 3-lags glas giver dig 

ekstra plusser. Vinduet fremstår i et flot 

og funktionelt design, der er kombineret 

med unikke isolerende egenskaber. Det 

sikrer optimal energioptimering. AluCap-

Front med 3-lags glas er fremstillet i en 

klassisk, solid trækonstruktion beklædt 

med en kappe af aluminium på udvendig 

side, der er modstandsdygtig overfor vejr og 

vind – og kræver minimal vedligeholdelse.

•  Lever op til nuværende og forventede 

energikrav i BR2020

•  3-lags glas med grå varm kant

•  Fuldlimet glas

•  Integreret sikringsbeslag

•  20, 25, eller 40 mm energisprosser  

med afstandsprofil

Outru
p Vinduer & Døre A

/S

ÅRS
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A R A N T I

13



14

 GreenFront vinduer med optimale isoleringsevner blev valgt, 
da de gamle vinduer skulle skiftes.

Outrup
MODERN   
- enkeltheden
længe leve

Nyt byggeri, 70’er parcelhus, 
funkis-bolig eller 60’er bungalow 

Når det er de enkle linjer, der understreger 

den arkitektoniske harmoni, så er det i 

vores MODERN serie, du finder løsningen.

Stilen er minimalistisk og moderne 

– uden dikkedarer og forstyrrende 

detaljer. 

Programmet omfatter både TræFront, 
GreenFront, AluCapFront og AluFront.

  Buede og  Vindues-
Rammevinduer Fast karm runde vinduer Modulvinduer elementer

MODERN sortiment – opbygning

Hoveddøre Halvdøre Pladedøre Terrassedøre Hæve-skydedøre

H15 1-4H15 S1 S2 S3 S7S5



MODERN er vinduer og døre til både ældre og nyere huse og til helt nye 

boliger. Den enkle stil gør udtrykket let og tidsløs. MODERN seriens smalle 

rammer sikrer, at der kommer masser af lys ind i huset og lukker op for en 

dejlig udsigt.

15

 Det nye parcelhus med karnap får masser af lysindfald.
 Elegante hvide vinduespartier til det 

moderne parcelhus.

 De nye vinduer og døre er tro imod 
husets stil. 

    60’er villaen er fornyet med 
moderne vinduer fra Outrup.

Outrup MODERN – kombineret funktionalitet og æstetisk

  Buede og  Vindues-
Rammevinduer Fast karm runde vinduer Modulvinduer elementer
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Rammevinduer

Outrup
MODERN   

Rammevinduer

 Store flotte vindues- og dørpartier præger 
den moderne villa.

 Masser af glas og rammer i sort leger med den moderne bolig for både voksne og børn.

Topstyret (TS3)
Vinduet er hængslet i toppen og åbner 

udad. Skjult glidebeslag, der kan fastholde 

vinduesrammen i åben stilling.

Top-turn (TT2)
Pudsebeslag, som gør, at vinduesrammen 

kan drejes 170o rundt.

FK5-1-5K FK5-1BFK5-1-5K FKB-4FK05-4

TS3-1-2 TS3-1-4 TT2-1 TT2-2 TS3-2

FK5-1 FK5-2 FKS-2/2

F K 5 -2 -4

FK5-2/3 FK5-3L

F K 5 -4 L

FK5-3 FK5-3/2

F K 5 -4 -2

FK5-4FK5-3/3FK5-SRFK5-2L FK5-2SR FK5-3L-S1

TS3-1

FK5-1-5K FK5-1BFK5-1-5K FKB-4FK05-4

TS3-1-2 TS3-1-4 TT2-1 TT2-2 TS3-2

FK5-1 FK5-2 FKS-2/2

F K 5 -2 -4

FK5-2/3 FK5-3L

F K 5 -4 L

FK5-3 FK5-3/2

F K 5 -4 -2

FK5-4FK5-3/3FK5-SRFK5-2L FK5-2SR FK5-3L-S1

TS3-1

FK5-1-5K FK5-1BFK5-1-5K FKB-4FK05-4

TS3-1-2 TS3-1-4 TT2-1 TT2-2 TS3-2

FK5-1 FK5-2 FKS-2/2

F K 5 -2 -4

FK5-2/3 FK5-3L

F K 5 -4 L

FK5-3 FK5-3/2

F K 5 -4 -2

FK5-4FK5-3/3FK5-SRFK5-2L FK5-2SR FK5-3L-S1

TS3-1

FK5-1-5K FK5-1BFK5-1-5K FKB-4FK05-4

TS3-1-2 TS3-1-4 TT2-1 TT2-2 TS3-2

FK5-1 FK5-2 FKS-2/2

F K 5 -2 -4

FK5-2/3 FK5-3L

F K 5 -4 L

FK5-3 FK5-3/2

F K 5 -4 -2

FK5-4FK5-3/3FK5-SRFK5-2L FK5-2SR FK5-3L-S1

TS3-1

Fast karm



Modulvinduer

 En hel gavl med vinduer skaber optimale lysforhold i 
det moderne sommerhus.

 Nyere hus i traditionel stil er forsynet med moderne 
modulvinduer.

   Hvide vinduer er det sikre valg og gør 70’er huset 
nutidigt at se på.
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M5-2/2S M5-1-3K

M5-2L M5-3 M5-3/1M5-2/2-1 M5-3/2

M5-3L

M5-2/3M5-2/2M5-2/1 M5-2/3-1

M5-3/3 M5-3L-S1 M5-3L-S2 M5-4

M5-2

M5-2/2S M5-1-3K

M5-2L M5-3 M5-3/1M5-2/2-1 M5-3/2

M5-3L

M5-2/3M5-2/2M5-2/1 M5-2/3-1

M5-3/3 M5-3L-S1 M5-3L-S2 M5-4

M5-2

M5-2/2S M5-1-3K

M5-2L M5-3 M5-3/1M5-2/2-1 M5-3/2

M5-3L

M5-2/3M5-2/2M5-2/1 M5-2/3-1

M5-3/3 M5-3L-S1 M5-3L-S2 M5-4

M5-2

M5-2/2S M5-1-3K

M5-2L M5-3 M5-3/1M5-2/2-1 M5-3/2

M5-3L

M5-2/3M5-2/2M5-2/1 M5-2/3-1

M5-3/3 M5-3L-S1 M5-3L-S2 M5-4

M5-2

Modulvinduer
Modulvinduer er vinduespartier, hvor et eller 

flere moduler kan åbnes. Det er en både 

æstetisk og funktionel løsning.
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Ældre byhus, bondehusidyl, murer- 

mestervilla eller eksklusivt palæ.  

Når der skal skrues op for romantikken 

og traditionerne, så er vores CLASSIC 

serie sagen. Stilen oser af charme og 

autenticitet og byder på masser af 

nostalgi. Det er gammel dansk byggestil, 

som vi elsker og kender den. Kendeteg-

nende for Outrup CLASSIC er sprosserne. 

Programmet omfatter både TræFront, 
GreenFront, AluCapFront og AluFront

Outrup
CLASSIC
- udsigt 
til romantik

CLASSIC sortiment – opbygning

Dannebrogs- By- og 
vinduer  bondehusvinduer Palævinduer Jalousielement

Halvdøre Palædøre Fyldingsdøre Terrassedøre 

H15 1-4H15 S1 S2 S3 S7S5

 Gennemført med klassiske palævinduer og døre. Et nyopført og moderne hus, 
der er designet helt i tråd med traditionelt dansk byggeri.BH7-1 BH7-2 BH7-2-12

BH7-3 BH7-3-9

BH7-4 BH7-4-12 JalousielementBH7-4-24BH7-4-8

BH7-3-18BH7-3-6B3-8HB

B2-7HBBH7-2-4 BH7-2-6BH7-1-3 BH7-1-6 BH7-1BBH7-1-2

BH8-5

BH8-3

BH8-4BH7-3B



CLASSIC serien egner sig især til renoveringsopgaver, hvor de gamle vinduer 

og døre skal erstattes med nye, tidssvarende elementer, der samtidig matcher 

husets originale byggestil. CLASSIC serien anvendes selvfølgeligt også til 

nybyggeri, hvor huset er designet efter ældre traditionel stil. CLASSIC pro-

grammet omfatter både Palæ, Dannebrog og By- og bondehus.

 Det klassiske sommerhus i det barske miljø tæt ved Vesterhavet er naturligvis forsynet 
med vinduer i CLASSIC serien.

 Sprosserne skaber det unikke udtryk og giver huset 
karakter.

    Landsbyidyllen understreges af by- og bonde-
husvinduerne.

Outrup CLASSIC – matcher traditionel dansk byggestil

19

Jalousi-skodder 

Outrup leverer også jalousi-skodder tilpasset 

danske behov. Et insektnet i jalousi-skodden 

sørger for, at det kun er den friske luft, du 

får ind i boligen. 



Outrup
CLASSIC    

Dannebrogs-
vinduer

Du kender dem fra utallige bybilleder. Fra etageejendomme og murermestervillaer. 

Dannebrogsvinduerne. Mere dansk bliver det ikke. Når du har bestemt dig for at  

bevare husets oprindelige stil og udtryk, så er det Outrup CLASSIC, du har brug for.

 Den velholdte og klassiske murermestervilla har fået nye dannebrogsvinduer, der 
bevarer og matcher husets stil.

 Stilfuld landejendom med tegl på taget og pudset facade med dannebrogsvinduer.
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Dannebrogsvinduer
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 Dannebrogsvinduer og murermestervillaen 
går hånd i hånd og bevarer den originale stil.

    Købstadsidyllen bliver understreget af den 
mørke, elegante farve og designet på vinduerne. 

 Byhuset har fået nye vinduer, der sikrer store 
og behagelige lysindfald.

 Dannebrogsvinduer med mange opdelinger op imod det gamle, velholdte murværk 
skaber en naturlig harmoni.

DB8-4-6B DB8-8-12BDB8-6-9B  

DB8-4-5 DB8-5

DB8-2-3 DB8-2-4DB8-2 DB8-4-6DB8-4 DB8-4-10

DB8-6-9DB8-6 DB8-6-15

DB8-2-12DB8-2-10DB8-2-5 DB8-4-8 DB8-4-20 DB8-4-24

DB8-6-12 DB8-6-36DB8-6-30 

DB8-2-3B

DB8-4-6B DB8-8-12BDB8-6-9B  

DB8-4-5 DB8-5

DB8-2-3 DB8-2-4DB8-2 DB8-4-6DB8-4 DB8-4-10

DB8-6-9DB8-6 DB8-6-15

DB8-2-12DB8-2-10DB8-2-5 DB8-4-8 DB8-4-20 DB8-4-24

DB8-6-12 DB8-6-36DB8-6-30 

DB8-2-3B

DB8-4-6B DB8-8-12BDB8-6-9B  

DB8-4-5 DB8-5

DB8-2-3 DB8-2-4DB8-2 DB8-4-6DB8-4 DB8-4-10

DB8-6-9DB8-6 DB8-6-15

DB8-2-12DB8-2-10DB8-2-5 DB8-4-8 DB8-4-20 DB8-4-24

DB8-6-12 DB8-6-36DB8-6-30 

DB8-2-3B

DB8-4-6B DB8-8-12BDB8-6-9B  

DB8-4-5 DB8-5

DB8-2-3 DB8-2-4DB8-2 DB8-4-6DB8-4 DB8-4-10

DB8-6-9DB8-6 DB8-6-15

DB8-2-12DB8-2-10DB8-2-5 DB8-4-8 DB8-4-20 DB8-4-24

DB8-6-12 DB8-6-36DB8-6-30 

DB8-2-3B

DB8-4-6B DB8-8-12BDB8-6-9B  

DB8-4-5 DB8-5

DB8-2-3 DB8-2-4DB8-2 DB8-4-6DB8-4 DB8-4-10

DB8-6-9DB8-6 DB8-6-15

DB8-2-12DB8-2-10DB8-2-5 DB8-4-8 DB8-4-20 DB8-4-24

DB8-6-12 DB8-6-36DB8-6-30 

DB8-2-3B



Outrup
CLASSIC   

By- og bonde- 
husvinduer

 Gul facade på udestue, der har fået flotte nye vinduer og dør i den klassiske stil.

Så sødt som i gamle dage. Med Outrup CLASSIC kan du genskabe både landsby og 

købstadsidyllen. Stilen er gennemført og læner sig op ad stolte traditioner.  

Kvaliteten er i top og lever op til alle nutidens krav om energioptimering.

 Udtrykket bliver mere herskabeligt med de meget høje vindueselementer, der skaber en flot harmoni 
med husets hvidpudsede facade.

 Husets kræver sine vinduer! De specielle 
vindueshuller er forsynet med smalle sprosser.
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By- og bondehusvinduer

 Variation af det traditionelle dannebrogsvindue.  Zinkkviste med matchende bondehusvinduer.

 Den gode kvalitet modstår også den barske natur tæt ved havet.
 Sprosserne og det udtryksfulde lysindfald 

skaber en fantastisk stemning ved spisebordet.
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BH7-1 BH7-2 BH7-2-12

BH7-3 BH7-3-9

BH7-3B

BH7-3B

BH8-4

BH7-4

BH7-4-12 BH7-4-24

BH7-4-8

BH7-3-18BH7-3-6

BH7-2B

BH7-2B

BH8-3B

BH7-2-4 BH7-2-6BH7-1-3 BH7-1-6

BH7-1B

BH7-1-2

BH8-5

BH8-3

BH7-1-4 BH7-1-8 BH7-1-4+ BH7-2-8 BH7-2-16BH7-2-8+

BH7-3-12+BH7-3-12 BH7-3-24 BH8-3B
BH7-1 BH7-2 BH7-2-12

BH7-3 BH7-3-9

BH7-3B

BH7-3B

BH8-4

BH7-4

BH7-4-12 BH7-4-24

BH7-4-8

BH7-3-18BH7-3-6

BH7-2B

BH7-2B

BH8-3B

BH7-2-4 BH7-2-6BH7-1-3 BH7-1-6

BH7-1B

BH7-1-2

BH8-5

BH8-3

BH7-1-4 BH7-1-8 BH7-1-4+ BH7-2-8 BH7-2-16BH7-2-8+

BH7-3-12+BH7-3-12 BH7-3-24 BH8-3B

BH7-1 BH7-2 BH7-2-12

BH7-3 BH7-3-9

BH7-3B

BH7-3B

BH8-4

BH7-4

BH7-4-12 BH7-4-24

BH7-4-8

BH7-3-18BH7-3-6

BH7-2B

BH7-2B

BH8-3B

BH7-2-4 BH7-2-6BH7-1-3 BH7-1-6

BH7-1B

BH7-1-2

BH8-5

BH8-3

BH7-1-4 BH7-1-8 BH7-1-4+ BH7-2-8 BH7-2-16BH7-2-8+

BH7-3-12+BH7-3-12 BH7-3-24 BH8-3B

BH7-1 BH7-2 BH7-2-12

BH7-3 BH7-3-9

BH7-3B

BH7-3B

BH8-4

BH7-4

BH7-4-12 BH7-4-24

BH7-4-8

BH7-3-18BH7-3-6

BH7-2B

BH7-2B

BH8-3B

BH7-2-4 BH7-2-6BH7-1-3 BH7-1-6

BH7-1B

BH7-1-2

BH8-5

BH8-3

BH7-1-4 BH7-1-8 BH7-1-4+ BH7-2-8 BH7-2-16BH7-2-8+

BH7-3-12+BH7-3-12 BH7-3-24 BH8-3B



Outrup
CLASSIC   

Palævinduer Palævinduer og -døre giver arkitektonisk udstråling og signalerer klasse.  

Kendetegnende er de slanke, elegante sprosser, der giver højt lysindfald. 

Palæ- og energisprosser er ikke gennemgående, men monteret på både udvendig og 

indvendig side af energiruden med afstandsprofil mellem glaslagene. På den måde 

kombineres den klassiske stil med opfyldelse af nutidens krav til isolering. Sprosserne 

er vedligeholdelsesfrie, idet udvendig side udføres i aluminium.
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 Pompøst med plads til leg. Vinduer og døre fra Outrup understreger villaens karakter.

Bredde:  20 mm 

25 mm 

40 mm



BH7-1-8P    BH7-2-16P     BH7-3-24P

DB8-2-10P DB8-6-30P

BH7-2-10XP DB8-5-6-14P

XP61-LR2-5KFXP02-LR2-5KF

TH4-4XP

BH7-3-SPEC  BH8-3B-SPEC

DB8-8-40PDB8-4-20P DB8-4-10P

DB8-6-15P

25

 Lys, lys og atter lys i udestuen.  Den originale karnap fra en svunden tid er opda-
teret med nye vinduer forsynet med mange elegante 
sprosser.

Palævinduer

 Vinduet byder haven indenfor. Gennemrestaureret palævilla fremstår elegant og autentisk.
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Lavenergiglas
 – sikrer optimalt energiforbrug til 

gavn for din varmeregning

3 punkt-lukning
– er effektiv sikring mod indbrud

Fingerskarret træ  
min. 90 % kerneandel
– betyder, at stort set alle knaster, 

harpikslommer og andre dårlige 

dele skæres bort, så kun det gode 

kernetræ er tilbage

Varm kant
– reducerer energitabet ved ruder 

i døren og giver optimale energi-

egenskaber

Solide hængsler
– gør at Outrup døren holder til 

dagligt slid

Isoleret konstruktion
– sikrer optimalt energiforbrug til 

gavn for din varmeregning

Alubundglasliste
– uden fremspring

Trin i hårdttræ eller alu 
– vælg den løsning, der passer dig 

bedst 

Alle døre leveres som standard uden 

greb, lås/cylinder. 

Outrup
DØREN
– til enhver byggestil
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Døren er en vigtig del 

af husets facade og 

udstråling. Det er den, der 

byder velkommen til dig, 

din familie og til husets 

gæster. 

Hvad enten du foretræk-

ker døre, der matcher 

husets byggestil eller 

noget mere frækt og 

moderne som kontrast, så 

finder du altid en løsning 

hos Outrup. 

Entrédøre Halvdøre Pladedøre Fyldingsdøre Sidepartier 

Terrassedøre Hæve-skydedøre

E9 E9-3 E9-3L E9-6 E9-8 E9-10 E11 E11D E11A E11AD E11A3 E11AD-6 E11AB E12

H15 H15-1-1 H15-2f H15 1-4 H15 2-4 H15 2-4MPH15 2-4P

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5
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Luk lyset ind 
gennem døren

Outrup
DØREN    

Entrédøre

Med større eller mindre glaspartier i 

døren kan du lukke lyset ind i entréen, 

forgangen eller bryggerset. Mere lys 

giver et behageligt indeklima og et 

bedre udsyn.

 Den mørke farve på døren skaber kontrast til 
husets murværk.

 Funktionel halvdør i sommerhuset.

 Moderne tider med moderne huse  – flot indgangsparti med matchende vinduer.

 Moderne nybyggeri med entrédør, der lukker 
lyset ind.

E9 E9-3 E9-3L E9-6 E9-8 E9-10 E11 E11D E11A E11AD E11A3 E11AD-6 E11AB E12

H15 H15-1-1 H15-2f H15 1-4 H15 2-4 H15 2-4MPH15 2-4P

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5

E9 E9-3 E9-3L E9-6 E9-8 E9-10 E11 E11D E11A E11AD E11A3 E11AD-6 E11AB E12

H15 H15-1-1 H15-2f H15 1-4 H15 2-4 H15 2-4MPH15 2-4P

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5

Halvdøre
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Entrédøre

 Ornamenteret glas lukker lyset ind og holder 
nysgerrige blikke væk.

 Byhuset har fået ny entrédør med flotte 
fyldinger.

 Enkel og stilren pladedør med et lille kig ud til 
omverdenen.

 Omgivelserne spejler sig i 
dørens store glaspartier.

E9 E9-3 E9-3L E9-6 E9-8 E9-10 E11 E11D E11A E11AD E11A3 E11AD-6 E11AB E12

H15 H15-1-1 H15-2f H15 1-4 H15 2-4 H15 2-4MPH15 2-4P

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5

E9 E9-3 E9-3L E9-6 E9-8 E9-10 E11 E11D E11A E11AD E11A3 E11AD-6 E11AB E12

H15 H15-1-1 H15-2f H15 1-4 H15 2-4 H15 2-4MPH15 2-4P

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5

Sidepartier
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Tag godt imod 
dine gæster

Outrup
DØREN    

Lad dine gæster føle sig velkomne med 

et flot og indbydende indgangsparti.  

Her er døren selvfølgelig med til at 

sætte en stemning som det første 

indtryk, inden dine gæster træder ind i 

din bolig.

 Sidepartiet sørger for masser af lys ind i 
entréen.

 Brug farverne! Den mørkeblå dør spiller fint 
sammen med det røde murværk.

 Her markeres husets indgangsparti med en flot dør omgivet af side- og overparti. 

 Stramt udtryk – moderne hus med pladedør og 
sideparti.
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 Symmetrisk indgangsparti.  Det solide udtryk fra den mokkafarvede 
facade matches af dørens robuste udseende.

 Lys facade med mørkgrå dør gør designet 
nutidigt og strømlinet.

Pladedøre

Designdøre Sidepartier

E17G-HR-3 E17G-HR-4 E17GS

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5

E17 E17D E17S E17DS

D13-1 D13-32

E17GS-22 E17GS-SIL E17S-03 E17SGS

D13-203

E17-SIL E17D-SIL

E17G-HR-3 E17G-HR-4 E17GS

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5

E17 E17D E17S E17DS

D13-1 D13-32

E17GS-22 E17GS-SIL E17S-03 E17SGS

D13-203

E17-SIL E17D-SIL

E17G-HR-3 E17G-HR-4 E17GS

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5

E17 E17D E17S E17DS

D13-1 D13-32

E17GS-22 E17GS-SIL E17S-03 E17SGS

D13-203

E17-SIL E17D-SIL

E17G-HR-3 E17G-HR-4 E17GS

S7 S8 S9 S10 S6S1 S2 S2-2 S4S1/2 S3S11 S5

E17 E17D E17S E17DS

D13-1 D13-32

E17GS-22 E17GS-SIL E17S-03 E17SGS

D13-203

E17-SIL E17D-SIL
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Sig velkommen 
med stil

Outrup
DØREN    

Skal det være eksklusivt og elegant på 

én gang? Outrup matcher din stil og 

ambitioner. Dørsortimentet er bredt og 

omfatter selvfølgelig fyldingsdøre både 

med og uden side- og overpartier.

 Klassisk fyldingsdør med overramme.  Asymmetrisk løsning med mange opdelinger 
og felter.

 Alle detaljer er afstemte og i harmoni på dette smukke indgangsparti.

 Funktionelt design i 60’er hus.
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Fyldingsdøre

F14-3-4B

F14-5-OS10

F14-4-4 F14-4-6 F14-3-9MP

F14-1-4 F14-1-6 F14-1-9F14

F14-5-6M F14-6-7XP F14-7-6M

F14-2-9SP

F14-3-2 F14-3-3

F14-3

F14-2-2F14-2-1 F14-2-4

F14-3-4M F14-3-4CBP

F14-2-6 F14-2-6M

F14-4F F14-10

F14-1-3 F14D-2-6 F14-4

F14-8

F14D-4-2 F14D-4-2M

F14D-4-6F14D-6* F14D-9

F14D-8

F14-5 F14-6F14-4S

F14-3-4 F14-5

F14D-2-12P F14D-2-9P

F14-3L-4CBP

F14-5-4M-OR-8XPF14D-4-12MP E9-7XP



T9-DBT9D-20M

T9-5

HS10 HS10-18

T9D

T11 T14

T14DT11D

T9 T9-4T9-2 T9-10 T9-15

T9D-6 T9D-8T9D-4

T9-8T9-3 T9-6

T9D-16 T9D-20 T9D-30T9D-12

VD9 VD9D VD9-1-6 VD9-2-12

Luk op for  
uderummet

Outrup
DØREN    

Terrassedøre

 Terrassedørene er centrale med udgang til det fri.

 Den sorte terrassedør står flot til  
de lyse mursten.

T9-DBT9D-20M

T9-5

HS10 HS10-18

T9D

T11 T14

T14DT11D

T9 T9-4T9-2 T9-10 T9-15

T9D-6 T9D-8T9D-4

T9-8T9-3 T9-6

T9D-16 T9D-20 T9D-30T9D-12

VD9 VD9D VD9-1-6 VD9-2-12

T9-DBT9D-20M

T9-5

HS10 HS10-18

T9D

T11 T14

T14DT11D

T9 T9-4T9-2 T9-10 T9-15

T9D-6 T9D-8T9D-4

T9-8T9-3 T9-6

T9D-16 T9D-20 T9D-30T9D-12

VD9 VD9D VD9-1-6 VD9-2-12

T9-DBT9D-20M

T9-5

HS10 HS10-18

T9D

T11 T14

T14DT11D

T9 T9-4T9-2 T9-10 T9-15

T9D-6 T9D-8T9D-4

T9-8T9-3 T9-6

T9D-16 T9D-20 T9D-30T9D-12

VD9 VD9D VD9-1-6 VD9-2-12

T9-DBT9D-20M

T9-5

HS10 HS10-18

T9D

T11 T14

T14DT11D

T9 T9-4T9-2 T9-10 T9-15

T9D-6 T9D-8T9D-4

T9-8T9-3 T9-6

T9D-16 T9D-20 T9D-30T9D-12

VD9 VD9D VD9-1-6 VD9-2-12

Når solen står højt på himlen, og du 

vil udenfor. Eller når du bare gerne 

vil lufte ud, så er terrassedøren 

vigtig. Stor eller lille. Enkel eller 

mere avanceret. Outrups sortiment 

i terrassedøre matcher alle behov.
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T9-DBT9D-20M

T9-5

HS10 HS10-18

T9D

T11 T14

T14DT11D

T9 T9-4T9-2 T9-10 T9-15

T9D-6 T9D-8T9D-4

T9-8T9-3 T9-6

T9D-16 T9D-20 T9D-30T9D-12

VD9 VD9D VD9-1-6 VD9-2-12

T9-DBT9D-20M

T9-5

HS10 HS10-18

T9D

T11 T14

T14DT11D

T9 T9-4T9-2 T9-10 T9-15

T9D-6 T9D-8T9D-4

T9-8T9-3 T9-6

T9D-16 T9D-20 T9D-30T9D-12

VD9 VD9D VD9-1-6 VD9-2-12

Hæveskydedøre Harmonidør

Outrup Harmonidør er udført med samme ramme og karmdimension som 

et Outrup vindue. Derved flugter vinduets vandrette linjer med døren.

Outrup Harmonidør er opbygget og beslået som et vindue  

– med vindueshængsler og kantstangslås til vindue. 

• Altid udadgående – dog også indadgående i TræFront

• Gående dørplade leveres altid med friktionsbremse

• Leveres som standard med paskvilgreb indvendig

 En stor hæveskydedør med jalousiskodder udgør udgangen til terrassen.

 Lethed præger Harmonidørens rammer, som flugter vinduespartierne. Elegant linjer.

 Luk op til haven.

T9-DBT9D-20M

T9-5

HS10 HS10-18

T9D

T11 T14

T14DT11D

T9 T9-4T9-2 T9-10 T9-15

T9D-6 T9D-8T9D-4

T9-8T9-3 T9-6

T9D-16 T9D-20 T9D-30T9D-12

VD9 VD9D VD9-1-6 VD9-2-12
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Tilbehør

Dørgreb med langskilt til ude-
hjemme funktion.

Terrassedørgreb med vrider.

Dørgreb med indvendig vrider. Vindue- og terrassedør-greb 
med nøgle.

Dørgreb med ruko-cylinder.

Combi-dørbundtrin 
– nu også med eg.

Hårdttræ bundtrin. Alu bundtrin.

Ornament Cotswold. Ornament Matelux.

Til facade- og terrassedøre
Grebssættet til facadedøre leveres som standard med serie 1200 låsecylinder og 
indvendig vrider. Greb til terrassedøre kan du få med gennemgående greb med 
vrider eller cylinder og indvendigt greb med børnesikring/ tyveri-forebyggende.

Trin i hårdttræ eller alu
Til din nye Outrup dør kan du vælge mellem bundtrin i alu eller hårdttræ. 
Til udadgående dør kan du alternativt vælge en kombinationsløsning.

Ornamenteret glas
I nogle rum som f.eks. badeværelset, entre og gang skal der være lysindfald uden, 
at man kan se gennem ruden. Her kan du vælge mellem ornament Cotswold og 
ornament Matelux, der begge tillader lysindfald.

Greb

Bundtrin

Glas
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Renhvid  Cremehvid  Lysgrå Antrazitgrå  
RAL9010 RAL 9001 RAL 7035 RAL 7016  

Svenskrød Mahognibrun Flaskegrøn Sort   
 RAL 8016 RAL 6007 RAL 9005 

Farver
Outrups vinduer og døre leveres i et utal af farver. Det gælder også, hvis du ønsker 

2-farvede elementer med en farve på indvendig side og en anden udvendigt. Vi maler 

også gerne karm og ramme i forskellige farver. Husk, at jo mørkere farver, du vælger, 

jo mindre bliver lysindfaldet.

Den ægte vare

Outrup er tilsluttet DVC (Dansk Vindues Certificering) og overholder som minimum de 

normer og standarder, der fremgår af VI’s (Vinduesindustrien) tekniske bestemmelser.  

Outrups produkter er ligeledes CE-godkendte som dokumentation for, at de opfylder 

EU’s byggevaredirektiv.

Som medlem af VI er Outrup underlagt 5 års garanti og en produktionsansvars-

forsikring, der også dækker uafhængigt af Outrup. 

Outrups produkter er godkendt af energimærkningsordningen. 

Vores leverandører af glas og beslag er også underlagt en række skrappe krav. 

Det sikrer dig en løsning, hvor alle enkeltelementer udgør en stærk, flot og funktionel 

enhed.

Se mere på www.outrup.dk

Der tages forbehold for afvigelser i forhold til de trykte farver.

37



38

www.outrup.dk

Vindues- 
designeren

Showrooms

Forhandlere

Få mere inspiration på  
www.outrup.dk
På outrup.dk kan du finde masser af 

information, som kan hjælpe dig med at 

træffe en god beslutning.

Prøv vinduesdesigneren  
og se din egen løsning
VinduesDesigneren på outrup.dk giver 

dig adgang til at prøve vinduer og døre 

med fotos af dit eget hus. Du får et rea-

listisk  indtryk af, hvordan din bolig vil se 

ud med nye vinduer og døre fra Outrup.

Se vinduer og døre  
i virkeligheden
Har du lyst til at se Outrups vinduer og 

døre i virkeligheden? Klik ind på outrup.dk 

og se, hvilke forhandlere, der har udstil-

linger med vinduer og døre fra Outrup.

Find din nærmeste forhandler
Vinduer og døre fra Outrup forhandles 

udelukkende gennem dygtige tømrer-

snedkermestre. Det er din fagmand, 

som hjælper dig fra start til slut. Klik ind 

på outrup.dk og find din nærmeste for-

handler. Alternativt bruger du din egen 

tømrer-snedkermester.
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Kontakt din tømrermester
Første skridt mod en vellykket vindues- 

eller dørudskiftning er at aftale et møde 

med håndværkeren. Håndværkeren 

tager ansvar for rådgivning, opmåling, 

tilbudsgivning og montage.

Direkte fra fabrik til dig
Når I er enige om opgavens omfang, 

sørger din tømrer-snedkermester for 

at bestille vinduer og døre hos Outrup. 

Elementerne leveres typisk direkte til 

din adresse.

Din tømrermester monterer
Det er din tømrer-snedkermesters  

erfaring og indsigt i vinduesmontage 

der slår igennem, når dine gamle vinduer 

og døre fjernes – og ikke mindst når de 

nye skal monteres.

1. Kontakt

2. Levering

3. Montering

Færdigt
arbejde    

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, farver og tilbehør.
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Den ægte vare – 
med garanti

Kontakt
Outrup Vinduer & Døre A/S
Outrupstræde 31 . 7900 Nykøbing Mors
Telefon  96 70 82 00 . Fax  97 74 44 91
E-mail  salg@outrup.dk
www.outrup.dk

Den ægte vare


