
FOKUS: VINDUER & FACADER

JH-TRIO

JH-Trio er eksperter i individuelle 
løsninger. De fleste produkter er 
certificeret i henhold til de tekniske 
bestemmelser for DVV samt CE-
mærket. Det er med til at garantere 
en høj og ensartet kvalitet. 

www.jh-trio.dk

Et vindue til de kræsne kunder
Gedigne træsorter bliver til vinduer og døre på snedkeriet hos JH-Trio ved Østbirk nær Horsens. 
Her produceres døre og vinduer fra bunden til kvalitetsbevidste kunder, der gerne vil give byg-
ningen et særligt udtryk eller et specifikt udseende.

Af Pia Bundgaard Hansen

Duften af træ breder sig i produktionen i 
Østbirk, hvor vinduer og døre i hårdttræ 
bliver til på kundernes helt særlige øn-
sker. Kærligheden til håndværket og de 
gedigne træsorter har gennemsyret pro-
duktionen siden 1997.

”Vores største produktion er i mahogni, 
men vi leverer også vinduer og døre i ege-
træ og teaktræ. Udover hårdttræ laver vi 
også vinduer og døre i fyrretræ,” siger Gitte 
Kruse Jensen, der er direktør hos JH-Trio. 
Elementerne bliver enten olieret eller ma-
let i den ønskede farve - alt efter kundens 
ønsker.  

Fremstillet efter kundens ønsker
Hos JH-Trio mærker de den stigende inte-
resse fra bygherrer og husejere, der ønsker 
specialfremstillede døre og vinduer, som 
skal produceres efter særlige mål, have et 
individuelt præg og fx indbyggede alar-
mer. 

Især når bygninger skal renoveres, vil 
mange gerne tilbage til den oprindelige 
stil med historiske gennemgående spros-
ser eller andre detaljer fra en svunden tid. 
De historiske vinduer lever naturligvis op 
til de energimæssige krav i Bygningsreg-
lementet, som trådte i kraft den 1. februar 
2021. 

Vinduer og døre leveres hurtigere
For at følge med efterspørgslen har JH-
Trio investeret i en ny maskine, der kan 
forarbejde træet og erstatter fire af de 
gamle maskiner. 

”Vi har investeret i maskinen for at for-
korte gennemløbstiden, så vi kan levere 
hurtigere uden at gå på kompromis med 
kvaliteten. Vi er stadig et snedkeri og ikke 
en fabrik, og maskinen skal ikke erstatte 
medarbejdere; for vi producerer alt fra 

bunden, og vinduerne skal jo stadig sam-
les og beslås,” forklarer Gitte Kruse Jensen.

Investeringen i maskinen betyder også 
en forbedring af arbejdsmiljøet for de syv 
medarbejdere, der også tæller en lærling. 

JH-Trio sælger primært produkterne til 
tømrermestre og trælaster i hele Danmark 
og enkelte steder i udlandet fx Norge. 

”Vi leverer også til private, som selv sør-
ger for opmåling eller montering,” siger 
Gitte Kruse Jensen og fortæller, at JH-

Trios døre og vinduer sidder i alt lige fra 
parcelhuse, liebhaveri, restauranter, som-
merhuse, saunahytter til skihytter i Norge 
og lejligheder i Frankrig. 

Stolt af håndværket
Gitte Kruse Jensen understreger, at kun-
derne altid er velkomne til at besøge sned-
keriet efter aftale:

”Der er ikke mange af os små produ-
center tilbage i branchen, hvor der bliver 
kælet for detaljerne. Vi er stolte af vores 
arbejde og produkterne, og det vil vi selv-
følgelig gerne vise frem.” 

På snedkeriet fremstiller JH-Trio døre og vinduer  - primært i hårdttræ – helt fra bunden.  
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Eg med messinggreb

”Vores største produktion er 
i mahogni, men vi leverer også 

vinduer og døre i egetræ  
og teaktræ. Udover hårdttræ 

laver vi også vinduer  
og døre i fyrretræ

Gitte Kruse Jensen, der er direktør hos JH-Trio


