
Produktinformation
Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre.

Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg



Vi har gennem mange år opnået stor anerkendelse for vore koblede elementer 1+1 system, model Duowood. 

Duowood har ingen overfalsning på den indvendige ramme, og rammen er lavere end den udvendige ramme. Det giver et langt bedre lysindfald og et pænere vindue. 
Men da Duowood ikke kan klare de nye, skrappe energikrav, må de iht. bygningsreglement BR10 kun anvendes i fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Vi har derfor, i takt med de stigende krav til isoleringsevne, gennem de seneste år videreudviklet vores 1+2 system. Model Triowood har 1 lag glas i den udvendige ramme og energi-
termorude i den indvendige ramme. Vi har udviklet en speciel metode til glasisætning til den indvendige ramme, så rammen kan være smallere og er derfor nu også uden overfalsning. 
Som noget helt nyt leveres Triowood med et diffusionsåbent bånd mellem rammerne. Båndet hindrer skidt og snavs i at samle sig mellem rammerne, og båndet har ligeledes en 
lyddæmpende effekt. Den specielle glasmontering med det diffusionsåbne bånd er et Bøjsø patent.

Koblede Vinduer
 Triowood® & Duowood



 Triowood® 
Koblede vinduer & døre

Udvendig: 1 lag glas. Indvendig: Energi-termoglas 
Med produktet Triowood er det koblede vindue virkelig med helt fremme både med hensyn 
til isoleringsværdier, men også i den konstruktive opbygning af produktet. Her har vi samlet 
al vores erfaring og håndværksmæssige kunnen i et helt unikt Bøjsø produkt. Triowood 
tilgodeser forventninger om en arkitektonisk balanceret løsning, hvor der er harmoni mellem 
vinduer og bygning. Et funktionelt og energibesparende produkt, som man glæder sig over 
hver eneste dag.

1-grebsbetjening 
Kan også leveres med 2-punkts lukker med paskvilgreb, i både Duowood og 
Triowood serien.

Fordele ved Triowood

•   Triowood er energineutral og er dermed 
væsentlig bedre end bygningsreglemen-
tets krav til isoleringsevne. Energiklasse 
A og B. Triowoods isoleringsevne er 
bedre end selv de skærpede krav der 
kommer i 2020.

 
•   Al træ mod vejrlig er sibirisk lærk. 

Indvendig træ er næsten knastren fyr.
 
•   Diffusionsåbent bånd mellem ram-

merne reducerer dug ved pludselige 
temperaturfald, hindrer skidt i at samle 
sig mellem rammerne. Et patenteret 
Bøjsø speciale. Båndet giver ligeledes 
en god lyddæmpning - Rw 34 i Triowood 
standard udgave.

 
•   Særdeles velegnet til såvel nybyggeri 

som renoveringsopgaver.
 
•   Hvid varmkant i termorude og ingen 

overfalsning på den indvendige ramme.

•   Fås med sprosser ned til 19 mm og lang-
tidsholdbar, håndilagt kit, testet af DTI. 

1: Ægte sprosser fra 19 til 25 mm. I flere forskellige profiler
2: Bemærk den slanke, indvendige ramme uden overfalsning, som giver et bedre lysinfald
3: Udvendige rammer og karme er udført i sibrisk lærketræ af bedste kvalitet
4: Bøjsø patent: Vi kan som de eneste levere koblede vinduer med et diffusionsåbent bånd mellem rammerne.
     Båndet hindrer snavs mellem rammerne og forbedrer lydisoleringen væsentligt
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Model Duowood til fredede og bevaringsværdige ejendomme
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Fordele ved  
Termovinduer

•   Bøjsø termovinduer med sprosser opfyl-
der kravene i BR 2010. Energiklasse C.

•   Al udvendig træ mod vejrlig er sibirisk 
lærk, dvs. rammer, sprosser og karm.

•   Sprosser er både limet på og tappet ind i 
rammen.

•   Samme kvalitet som andre 
 Bøjsø produkter.

•   Unikke egenskaber og høj kvalitet i 
forening.

•   Stort lysindfald.

 

Termovinduer 
med påklæbede sprosser

Termovinduer i træ 
I produktet Termovinduer har vi udviklet et vindue med smalle sprosser og gode energi-
egenskaber i forhold til et almindeligt termovindue. I mange boliger passer et helt klassisk 
termovindue i træ bedre ind i arkitekturen. For at tilgodese det behov, har vi udviklet et 
termovindue med smalle sprosser, hvor man kan tage et prisbevidst valg uden at gå på 
kompromis med kvaliteten.

Vinduerne kan leveres i mange forskellige udformninger og farver, netop tilpasset den 
aktuelle opgave.

Sprosser er tappet ind i rammen



Fordele ved 
Forsatsvinduer

•   Flotte rammeprofiler, der giver et klas-
sisk og elegant udseende.

•   Der opnås en meget stor energibesparelse, 
især hvis der vælges forsatsrammer med 
lavenergi termo.

•   Forsatsrammer kan leveres med 
støjdæmpende glas. Termoruder med 
2 forskellige glastykkelser giver den 
bedste støjdæmpning

•   Husets eksisterende vinduer med 1 lag 
glas kan bevares og samtidig opnås en 
elegant løsning indvendig, med bl.a. 
flotte messingforvridere og diskrete 
hvide hængsler.

•   Forsatsrammer med et lags energiglas 
kan anvendes til fredede og bevarings-
værdige bygninger.

•   Energiklassse B

Et godt alternativ 
Forsatsvinduer er et godt alternativ, hvis du ønsker at bevare de eksisterende vinduer med 
1 lag glas og samtidig få en bedre isolering. Forsatsvinduer fra Bøjsø er udført med profi-
leringer, der passer til gamle vinduer og er ideelle ved såvel renovering som byfornyelse.

Forsatsvinduerne produceres efter mål, tilpasset dine vinduer.

Energiglas
Der opnås store energibesparelser, når der monteres forsatsvinduer. Forsatsvinduer kan 
leveres med lavenergiglas, og varmetabet kan således reduceres til under 1/3 i forhold til 
gamle vinduer med et lag glas.  Forsatsrammer giver ligeledes en væsentlig lydreduktion.

 Forsatsvinduer 
Bevar dine vinduer og spar på varmen



 Facadedøre 
i stilfuldt og smukt design

Det er afgørende vigtigt, at dørene passer til husets stil, så facadens udtryk og arkitektur 
ikke ødelægges.  Bøjsø er behjælpelig med at finde den rigtige dørtype, så du kan byde dine 
gæster velkommen på den rigtige måde. 
Vi har mange forskellige løsningsmuligheder og kan evt. producere efter en eksisterende dør 
eller tegning.
Facadedøre fra Bøjsø giver altid en perfekt løsning.

Unik trækvalitet 
Alle dørrammer og udvendig karmdel er udført af sibirisk lærk. Vi anvender træ fra sibiriske 
lærkestammer, der er ca. 300 år gamle. Vi anvender kun træ fra rodstokken og får derfor 
træ, som er stort set uden knaster. Derved undgås gule skjolder i malingsfilmen.  En Bøjsø 
facadedør i sibirisk lærketræ er meget formstabil og kan stort set ikke nedbrydes af råd og 
svamp.  En hel unik produktfordel fra Bøjsø.

Sprosserne gør forskellen 
Facadedøre fra Bøjsø leveres med ægte sprosser og kitfals. Kan også leveres med påklæbede 
sprosser og som fyldingsdøre.

Bøjsø’s facadedøre

•   Fyldinger monteres med smalfugemasse, 
og der er derfor ingen synlige sorte 
tætningsbånd rundt om fyldingerne.

•   Mulighed for specialdøre efter tegning. 
Kun fantasien sætter grænsen.

•   Mulighed for ilagte rammer med spros-
ser som i koblede døre – profil FDK.

•   Mulighed for tætte snedkersamlinger og 
skjulte sømhuller – profil KDS og FDK. 

•   Hos Bøjsø kan du vælge mellem flere 
type hængsler. Galvaniserede og hvid-
malede. 
De fleste hængsler kan levers med A-
knop (se billede øverst til højre).

 



Traditionsrig med fornyelse
Bøjsø har eksisteret siden 1972, hvor virksomheden blev startet af Bøje Sørensen. Helt fra starten har det været et kendetegn for Bøjsø, at alt er af absolut bedste kvalitet. Uanset om 
det drejer sig om råvarer, håndværk eller isoleringsmæssig ydelse, er der aldrig blevet gået på kompromis. Det betyder, at Bøjsø i dag fremstiller elementer i et uovertruffent finish – alt 
sammen dansk produceret. Og samtidig med at de håndværksmæssige traditioner holdes i hævd, udvikles produkterne løbende, således at de altid opfylder de nyeste krav i bygningsregle-
mentet. Dermed er Bøjsø ikke kun med til at levere unikke døre og vinduer, vi er også med til at skabe en værdi, som til stadighed vil bestå til de kommende generationer. Vore ønsker er at 
skabe unikke kvalitetsprodukter i kompromisløs kvalitet, tilpasset danske traditioner og byggeskik. Spørger man vore kunder om os – så er det ”individualitet, kvalitet og garanti” sammen 
med ”god service”, de nævner!

Om os...

Hvorfor vælge Bøjsø?
 •  Proffesionel rådgivning med afsæt i mange års erfaring i byggebranchen.
 •  Vi har stor respekt for arkitekturen og traditionerne – og søger altid at optimere lysindfaldet og rudeformat mest muligt. 
 •  God stil & energi. De rigtige vinduer kan løfte en bygning såvel arkitektonisk som værdimæssigt samt give store varmebesparelser. 

Hvordan virker det? 
Energitilskuddet (Eref) er et tal, som viser, om vinduet eller døren bidrager positivt eller 
negativt til bygningens varmebalance. Tallet medregner både solindfald og varmetab i  
fyringssæsonen og er beregnet for et vindue i det europæiske standardmål 1230x1480 mm. 
Hos Bøjsø lever vi op til kravene til byggeri helt frem til 2020 - med en Eref på + 3.

Eref værdien

NB. Bøjsø Duowood er kun lovlig til fredede og bevaringsværdige bygningerEnergitilskud Eref Klasse

0 > Eref BR - 2020 Bøjsø Triowood  A

-17 > Eref < 0 BR - 2015 Bøjsø Triowood  B

-33 < Eref < -17 BR - 2010 Bøjsø Termovinduer

-55 < Eref < -33 Bøjsø Duowood D

C

B
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HUSK også at læse om det nye paten- terede diffusionsåbne bånd i vores koblede vinduer på www.boejsoe.dk

100% dansk håndværk

Kompromisløs kvalitet siden 1972

Bøjsøs produkter er gennemtestet og afprøvet.
Vore løbende afprøvninger er stærkt medvirkende til, at vi i dag har en meget høj kvalitet, som ligger væsentligt over det, man 
forventer på vinduesmarkedet.

Trækvalitet
Al udvendig træ er sibirisk lærk af bedste kvalitet, skåret af ca. 300 år gamle stammer. Vi anvender kun træ fra rodstokken, som 
er næsten knastren. Dermed undgås gule skjolder i malingsfilmen, som ellers kommer omkring knaster. Den kvalitet sibiriske 
lærk, vi bruger, giver en usædvanlig lang holdbarhed og kan stort set ikke nedbrydes af råd og svamp. 
Vores motto er: Skal vinduer og døre kunne holde til det barske danske klima, er kun det bedste træ godt nok.                

Kit
Mange kender problemerne med gammeldags linoliekit, som revner og falder af. Bøjsø har derfor brugt mange resurser på at 
udvikle og afprøve en speciel  Bøjsø-kit, der hærder langsomt, og ikke har disse uheldige egenskaber. Vi har i 1990 fået testet 
kittet hos Teknologisk Institut og igen i 2004. Begge tests viser tydeligt, at efter en forceret afprøvningsperiode, der svarer til 
10-15 år i dansk klima, er vores kit stadig 100% intakt og tæt for vandtryk. Prøverne er foretaget på kit, der ikke er malet. Vi 
anbefaler dog, at kitfalsen males med, når vinduer males første gang. Bøjsøs vinduer kittes med hånden.

Maling
Vi har gennem mange år testet træ- og malingskvalitet på vores egen afprøvningsstand, men også hos Teknologisk Institut i 
Taastrup og i Malaysia. Klimaet i Malaysia har en ekstrem høj varme og luftfugtighed og dårligt materiale vil derfor nedbrydes 
meget hurtigt.
Testene viser, at Aquatop-maling  fra Teknos har en fantastisk god holdbarhed.  Afprøvningerne viser også, at jo bedre trækvali-
teten er,  jo længere holdbarhed har malingsfilmen.  Det skyldes bl.a., at eksempelvis sibirisk lærketræ suger væsentligt mindre 
fugt end traditionel fyrretræ, hvorfor der sker mindre bevægelse i træet og dermed mindre belastning  af malingsfilmen.



Højagervej 5-7
6623 Vorbasse 
Tlf +45 7533 3344

www.boejsoe.dk
Besøg vores hjemmeside, hvor du kan få adgang til at hente alle målsatte tegninger og beskrivelser. Vi står naturligvis også altid til rådighed med ud-
dybende materiale og konsulentbesøg. 

Duowood · vinduer
Profil 19

Triowood profil · vinduer
Profil 19

Sibirisk lærketræ

Facadedør, model FDK Koblet Terrassedør Forsatsvinduer
med et lag glas

Termovinduer
Profil B

www.boejsoe.dk
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