
Døre og vinduer
- Dansk produceret topkvalitet
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En symfoni af høj kvalitet,  
erfaring og godt håndværk 

At købe nye vinduer og døre til sit hus er en stor beslutning, og 
det kræver derfor saglig og professionel vejledning.  JH-Trio 
Vinduer og Døre A/S har mange års erfaring indenfor produktion 
af vinduer og døre og primært indenfor hårdttræ som mahogni 
og egetræ. 

Vi arbejder hver dag sammen med arkitekter, designere og 
tømrere, og vi bidrager gerne med rådgivning, så vi sammen 
kan producere de flotteste døre og vinduer i den bedste kvalitet. 
Vores speciale er indenfor døre og vinduer, der skal passe til 
huse og byggeriers arkitektur – det kunne være alt fra herre- 
gårde, og kirker, til arkitekttegnede huse og meget, meget andet. 
Vi står stærkt, når en hyldevare ikke kan klare arbejdet, og når 
døre og vinduer skal sætte prikken over i’et på byggeriets faca-
de. Derfor er der heller ikke nogen standardprodukter hos os. 
Alt laves fra bunden, så det passer lige til de omgivelser, de skal 
leve i. 

Hos JH-Trio går vi ikke på kompromis med kvaliteten. Vi laver 
stort set alt indenfor træelementer, og har man specielle ønsker 
til profiler, dimensioner m.m. så finder vi også ud af det. Vi vil 
altid være stolte af det, vi laver, og det sikrer vores kunder den 
bedste kvalitet. Vi har helt sikkert noget til dig – ellers laver vi det 
gerne, og hjælper dig til den bedste løsning. 

Fyrretræ under produktion 
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DØRE · FACADEPARTIER

Specialister i specialdøre
Døre kan have mange størrelser og udformninger. De kan være helt 
enkle – som en glat pladedør eller mere romantisk med flotte fyldning- 
er. De kan have buet eller facetslebet glas eller være med sindrigt 
udskårne pyntelister. Uanset hvordan din dør skal se ud, er vi hos  
JH-Trio eksperter i specialfremstillede døre og facadepartier. 

Vi producerer døre og vinduer til alle 
slags husprojekter – uanset om du skal 
have produceret ny hoveddør, special-
fremstillede facadepartier eller døre til 
en udestue eller karnap.

Vi fremstiller helst i mahogni, da vi 
synes, det er en god og smuk træsort, 
men vi kan selvfølgelig også fremstille 
i andre egnede træsorter – det kunne 

være fyrretræ eller egetræ – og  
selvfølgelig i den farve I måtte ønske.

Fra facadeparti til udestue

Olieret egetræ

Olieret mahogniMalet mahogni

Olieret mahogni
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Detaljerne gør hele  
forskellen – også her 
hos Aarhus Teater

Olieret mahogni
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FOLDEDØRE

Luk haven helt ind i stuen
En foldedør kan gøre en verden til forskel for dit hus. Det er en fantastisk 
løsning – specielt i de dejlige sommermåneder – hvorpå man kan binde 
hus og have sammen i et. Sæt en foldedør i din udvendige facade ind til din 
stue, og du kan lukke din have ind i stuen. Sæt en foldedør i din udestue, og 
den vil gå i et med din terrasse. Vi producerer foldedøre efter mål, og helt 
op til 6 meter i bredden. 

Billedet til venstre er et perfekt eksempel 
på foldedørenes potentiale. Foldedøren 
forvandler hurtigt dette anneks til en 
smuk pavillon. Generelt er foldedørene 
et fremragende valg til et sommerhus, 
hvor vi gerne vil nyde solen, varmen og 
sommeren til fulde. 

En ekstraordinær løsning

Olieret mahogni

Olieret egetræOlieret mahogni
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VINDUER

Fra panorama til palæsprosser
Vi fremstiller vinduer i det design og i de mål, der passer til dit hus. Det kan være 
topstyret vinduer, sidehængte, bondehusvinduer, dannebrogsvinduer eller for-
satsvinduer. Ønsker man sprosser, som er meget smalle og energivenlige, så 
klarer vi også det. Designmulighederne er mange – det vigtigste er, at vindues- 
typen passer til husets arkitektur. 

Som standard leveres alle vores vinduer 
og døre med 3-lags termo for at leve op 
til de gældende energikrav, der trådte  
i kraft 1.feb 2021. Vores standard  råglas   
er Cotswold, men andre typer kan selv-
følgelig også tilbydes. 
2-lags elementer til evt. sommerhuse 
laver vi selvfølgelig også.

Energivenligt og smukt på samme tid

Olieret mahogni

Hvidmalet fyr/lærk Olieret mahogni med ægte sprosse 
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Træet er kernen i  
den gode kvalitet
Mahogni
Vores mest populære træsort er mahogni. Vi anvender udeluk-
kende mahognitræ fra bæredygtige og godkendte plantager. Disse 
træer er plantet med salg for øje, og der fældes ikke mere end det, 
som svarer til den årlige vækst.
mahognitræ har et meget højt olieindhold, hvilket gør, at det har 
svært ved at optage fugt. Derfor er træet mere modstandsdygtigt 
over for råd og svamp. Det er altså ikke kun pga. udseendet, at 
man bør vælge mahogni til sine nye døre og vinduer, men også 
fordi holdbarheden er væsentlig længere end for fyrretræ.

Fyr
Ud over mahogni producerer vi også vinduer i fingerskaret fyrre-
træ som oftes males. Hvis man ønsker fyrretræselementer, der 
ikke skal males og derfor helst ikke skal være med fingerskarret 
træ, så kan vi også klare det.

Eg
Eg er igen blevet rigtig populær i Danmark. Eg er en lys og meget 
smuk træsort. Det er en tung og hård træsort, som giver den lang 
levetid. Derfor er det også en meget brugt træsort i vores kirker.

Malet
Alle vores elementer kan selvfølgelig også leveres malet – RAL  
eller NCS nr. skal dog oplyses. 

Sortbejset egetræ
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Vi 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. Dette betyder også, 
at der er 5 års produktgaranti på alle vores standard-
produkter i overenstemmelse med Vinduesindustriens 
garantibestemmelser.

Kontakt os og  
få et tilbud eller 
faglig sparring
Ønsker du et tilbud, bedes du fremsende mål og 
billeder. Montering af elementer står vi ikke for  
– kontakt i stedet din lokale håndværker. 

+ 45 75 78 12 24
info@jh-trio.dk

Følg os eller se mere  
på www.jh-trio.dk
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JH-Trio Vinduer & Døre A/S
Sattrupvej 2, 8752 Østbirk

+ 45 75 78 12 24
info@jh-trio.dk


