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Vi holder af huse med historie. De fine 
detaljer, proportionerne og det oprindelige 
håndværk, som stadig lever i den klassiske 
byggestil fra svundne tider. Det vil vi gerne 
værne om. 

Bøjsø leverer nye vinduer og døre til historiske 
og bevaringsværdige ejendomme. Vi forener 
det klassiske og det moderne, så vores 
kunder kan renovere med respekt for den 
oprindelige arkitektur – uden at gå på
kompromis med kvaliteten. 

Om det er præstegården eller herregården, 
andelsforeningen eller de kongelige kviste 
på Amalienborg … vi er med på både store og 
små projekter. 

Sådan har det været, siden Bøje Sørensen i 
1972 åbnede sit lille snedkeri på fødegården 
i Jylland. Han specialiserede sig hurtigt i 
vinduer og døre i specialmål. Og det holder 
vi fast i.

Hos Bøjsø er der ingen standardløsninger. 
Kun kvalitet og skræddersyede løsninger.

Bøje Sørensen har trukket sig tilbage, men 
hans søn Lasse fører Bøjsø videre sammen 
med 40 ansatte. Vi holder stadig til i Vorbasse. 
Vores service er stadig håndholdt. Og vi 
sætter stadig en ære i det gode håndværk. 
På den måde er alt ved det gamle. 

Gennem årene har vi videreudviklet vores 
design, og i dag er vi specialister i koblede 
vinduer med tynde sprosser. De sikrer et 
stort lysindfald, holder på varmen og værner 
om husets udtryk, som det oprindeligt var tænkt. 

Det hele handler om at have øje for
det originale. 

Det hele handler 
om at have øje
for det originale. 
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Et koblet vindue er skabt til gamle, 
bevaringsværdige huse. Det består helt 
enkelt af to vinduesrammer, der er koblet 
sammen og åbner som ét. 

Den yderste ramme har tynde, kittede 
sprosser og er udstyret med enkeltlagsglas 
– præcis som de originale vinduer fra 
forrige århundrede. Den inderste ramme 
indeholder et moderne energiglas uden 
sprosser. På den måde får det koblede 
vindue sit originale, gammeldags udtryk, 
mens det samtidig holder godt på varmen.

Sjælen ligger i detaljen, siger man. Hos 
Bøjsø ligger den i de smalle, håndkittede 
sprosser. I lysindfaldet. Den isolerende 
effekt. Snedkersamlingerne. Og vores tre 
dygtige kittemænd, der kitter hvert eneste 
vindue i hånden. 

Det er det, vi mener, når vi siger, at vi har
øje for det originale.

Specifikationer se de sidste sider i brochuren.

Originalt og moderne
på samme tid
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Proprietærens villa fi k nye
vinduer – magen til de gamle

Det var kærlighed ved første blik, da 
Kirsten og Hans-Henrik købte den gamle 
proprietærvilla i Holte. Med originale
vinduer fra 1907 og en arkitektur, der i
den grad var værd at bevare. 

De smukke vinduer havde gjort det godt, 
men kunne ikke længere holde træk og 
kulde ude, så parret brugte et par år på 
at finde en leverandør af nye vinduer, der 
kunne isolere bedre og samtidig bevare 
husets oprindelige karakter. 

Valget faldt på Bøjsø, som har leveret
nye vinduer og døre fra kælder til kvist.

”Vi skal bo i huset de næste 30-40 år, 
men det giver en god fornemmelse at 

vide, at vinduerne kan holde meget 
længere end det. På den måde kan vi 
være med til at sikre, at byggestilen

fra århundredeskiftet bliver bevaret.”

Hans-Henrik, Ejer
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Vi ønsker at gennemføre det originale og 
værne om sammenhængen i huset. Derfor 
hører der til koblede vinduer også koblede 
terrassedøre, som på samme måde er skabt til 
ældre og bevaringsværdige huse. Med koblede 
terrassedøre bevarer vi de smalle sprosser 
og profiler og således husets oprindelige 
arkitektoniske stil. 

Vi kan også tilbyde facadedøre, herunder 
både enkelt- og dobbeltdøre, efter særlige og 
individuelle ønsker. Det er vores fornemste 
opgave at levere løsninger, der passer i 
den større sammenhæng. Derfor bygger vi 
facadedøren op fra bunden og skaber den 
modeltype, der matcher husets vinduer, omend 
det er koblede- eller termovinduer. 

Både facadedørene og de koblede terrassedøre 
tilfører komfort til hjemmet. Ikke kun for øjet, 
men også for øret ved at nedtone støjen udefra. 
Samtidig giver de det perfekte lysindfald, 
optimerer hjemmets energiperformance og har 
en enestående trækvalitet med unik holdbarhed. 

Sammen med vinduerne giver dørene det 
eksklusive og originale helhedsudtryk, som vi 
hos Bøjsø brænder for at levere.

Specifikationer se de sidste sider i brochuren. 

Døre, der inviterer indenfor
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Forsatsvinduer, forsatsrammer, forsatsruder
– kært barn, mange navne.

Og et kært barn er nøjagtig, hvad forsatsvin-
duet er for Bøjsø. Vi har nemlig igennem 
mange år specialiseret os i vinduestypen 
som et alternativ valg, hvis man ønsker at 
bevare husets oprindelige, charmerende 
udtryk med enkeltlagsglas. 

Et forsatsvindue isættes på den indvendige
side af boligen foran det eksisterende 
vindue. På den måde bevarer man husets 
udvendige arkitektur, mens det holder bedre 
på varmen. Det skyldes, at rammerne er
med lavenergiglas, som reducerer varme-
tabet betydeligt.

Vores forsatsvinduer er således mere end 
bare et vindue. Det er også komfort i hver-
dagen, der kan imødekomme særlig høje 
krav til støjreduktion. 

Hvis hele vinduet i stedet trænger til en
udskiftning, er det muligt med vores såkaldte 
kassevindue. Helt enkelt består det af den 
indvendige forsatsramme og en udvendig 
ramme med enkeltlagsglas og tynde,
kittede sprosser.

Hos Bøjsø skræddersyr vi løsningen efter 
behov og det oprindelige hus.

Specifikationer se de sidste sider i brochuren. 

En samlet løsning

Mere end bare et vindue
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Villaen i Glamsbjerg var ikke noget kønt syn 
i 2002. Oprindeligt var den hovedbygning 
til en finere gård, men staldene var for 
længst nedlagt og jorden solgt fra. Og selve 
stuehuset fra 1912 havde været igennem 
nogle hårde årtier. Al dens stuk, rosetterne, 
de smukke trægulve og småsprossede 
vinduer var hevet ud og erstattet med 
betongulve, trælofter og 70’er vinduer med 
skæve proportioner.

”Mange var nok løbet den modsatte vej,” 
siger Michael, der købte huset sammen 
med sin kone. ”Det var rent ud sagt noget 
gammelt bras.” 

Parret rykkede ind i en campingvogn på 
grunden sammen med deres to små børn. 
Og så gik de i gang. Ved hjælp af billeder 
fra gamle dage begyndte de at genetablere 
huset, som det engang så ud. Lige fra de 
håndstøbte ballustre ved trappen foran 
hoveddøren til de koblede vinduer fra 
Bøjsø med tynde sprosser, der matcher 
de originale fra husets storhedstid ned til 
mindste detalje.

Villa fra 1912 stråler igen
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Husets historie findes især inden for 
hjemmets fire vægge, og den vil vi gerne 
værne om. Vores indvendige døre er med til 
at fuldende husets oprindelige arkitektoniske 
stil, hvor den røde tråd mellem husets ydre og 
indre bliver bevaret. 

Dørene som et møbel
Ligesom de koblede døre og vinduer kan skabe 
et udtryk udefra, der stemmer overens med 
stilen fra det forrige århundrede, kan vores 
indvendige døre det samme. 

Sammen med husets facade kan hjemmets 
indvendige døre skabe en stemningsfyldt 
helhed og en gennemført boligindretning.
Vi kan imødekomme ønsker lige fra specielle 
fyldningsinddelinger til effektive branddøre 
med et eksklusivt, originalt udtryk. Alle med 
den smukke, originale snedkerfinish, som vi 
har specialiseret os i at levere. 

På den måde er døren også et møbel.
Et møbel, der kan fuldende boligindretningen 
og skabe den helhed og sammenhæng, vi elsker.

Specifikationer se de sidste sider i brochuren.  

Bevar den røde tråd
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I de kolde sibiriske skove vokser 
lærketræerne, som nøje er blevet 
udvalgt til Bøjsøs døre og vinduer. 
Sibirisk lærketræ giver nemlig 
en holdbarhed, der passer til det 
nordiske klima, og som vi kan
stå inde for.

Træerne er mere end 200 år

Træerne vokser i områder med fastlandsklima 
og permafrost, hvor jorden, som omgiver 
træernes rødder, kun er frostfri i en ganske 
kort sommerperiode. Det giver træet en 
langsom vækst, smalle årringe og således 
nogle helt særlige egenskaber, der egner sig 
perfekt til døre og vinduer i Danmark. 

Blandt andet har træet en høj densitet og en 
tæt træstruktur, der giver styrke og sikrer, at 
træet stort set er knastfri og ikke suger fugt 
og vand. Samtidig har træet et højt indhold 
af harpiks og garvesyre, som giver en længere 
holdbarhed end fyr og gran. 

Den hårdføre træsort gør, at vi i dag kan levere 
bæredygtige, eksklusive døre og vinduer, der 
holder gennem flere generationer. 
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Kombinerer funktion og design

Ved vores termovinduer er den indvendige 
del lavet af fyrretræ i høj kvalitet uden 
knaster, mens den udvendige del er udført 
i sibirisk lærketræ. Således sikrer vi også 
her et vindue, der viser de samme hensyn 
til det nordiske klima kombineret med en 
hel unik holdbarhed.

Termovinduet er et alternativ til det 
koblede vindue, som dog med sine 
elegante smalle sprosser også har et 
udtryk, der respekterer den oprindelige 
arkitektur. Termovinduer kan blandt
andet udføres med vendebeslag, der gør 
det nemmere at pudse vinduet udvendigt, 
eller som sidehængte vinduer med 
pudsebeslag. Her kan den udvendige
side af ruden pudses indefra. 

Vinduestypen egner sig til historiske 
såvel som nye boliger. Den kombinerer 
eksklusivt design med god energi og 
kan udføres, så den passer til både 
andelsforeningen, herregården eller en 
helt tredje boligtype.

Specifi kationer se de sidste sider i brochuren.  
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Trukket glasTrukket glas
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Alle detaljer spiller en rolle
– også glasset

23

Glasset spiller en væsentlig rolle, når målet 
er at genskabe originaliteten og sjælen i 
fredede og bevaringsværdige huse. Derfor 
bruger vi hos Bøjsø nøje udvalgte glastyper 
for at matche de fine, gamle glasruder, som 
man kender fra især begyndelsen af det 
forrige århundrede. 

Her blev glasset nemlig både pustet og 
trukket med gamle teknikker, som gav 
vinduerne et helt andet udtryk end i dag. 
Fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 
1960 blev der især brugt trukket glas, der 
kendetegnes ved, at det har et særligt spil 
med uregelmæssigheder og bobler. 

Selvom der nu findes nyere og mere moderne 
metoder som eksempelvis floatglas, 
anvender vi stadig trukket glas og det 
lignende restore-glas til fredede og 
bevaringsværdige bygninger. Det er nemlig 
med til at bevare bygningens oprindelige 
udtryk, som vi hos Bøjsø stiler efter. 

Men vi stiler også efter, at vinduerne har 
den bedste isoleringsevne. Derfor har 
vores vinduer glas, der kombinerer det 
gamle charmerende udtryk med moderne 
funktionalitet. Den udvendige ramme 
kan leveres med trukket glas (det er ikke 
standard), mens den indvendige består af 
float energiglas, og på den måde har vores 
vinduer det bedste fra begge verdener.

Holder liv i historien
De gamle produktionsteknikker gjorde det 
også svært at lave større vinduespartier. 
Derfor var gadebilledet i 1900-tallet fyldt 
med huse, hvor der mod vejen var større 
glaspartier, så det synede af eksklusivitet, 
mens der mod gårdsiden var små glasfelter. 

For at holde liv i den del af Danmarks 
historie og bevare de cirka 9.000 
fredede bygninger og de endnu flere 
bevaringsværdige bygninger leverer vi ofte 
forskellige vinduestyper til ejendomme i 
landets største byer.



Med harlekinsprosser
og udsyn til fjorden

I Kolding ligger en villa med frit udsyn til 
himmel og hav. Eller i hvert fald til fjorden, 
der strækker sig på tværs nede for enden af 
haven. Villaen er bygget i 1930 og sat smukt 
i stand både ude og inde med respekt for 
den oprindelige arkitektur.

Bøjsø har leveret vinduer og døre i den
originale, klassiske stil med harlekin-
sprosser og smukt profileret træværk.
De koblede vinduer består af to vinduesram-
mer, der åbner som ét. Den yderste ramme 
har spinkle, håndkittede sprosser, som 
passer perfekt til husets udtryk.
Den inderste ramme er et moderne
energivindue, der holder godt på varmen. 

Det sikrer, at huset bevarer sit udtryk, som 
det oprindeligt var tænkt. At lysindfaldet er 
ligeså smukt som i gamle dage.
Og at intet forstyrrer udsigten fra husets 
værelser. Bare himmel og havvand i en 
smuk og holdbar ramme.
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Med harlekinsprosser
og udsyn til fjorden
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Intet overladt
til tilfældighederne

Hos Bøjsø gør vi ikke noget halvt. Derfor 
skal dørenes mange detaljer også spille i 
bestræbelserne på at fuldende et originalt 
udtryk. Vi er altså tilbage ved den røde tråd. 

Det er nemlig vigtigt, at de mange enkelte dele 
taler samme sprog som det overordnede
udtryk. Det gælder blandt andet facadedørenes 
greb og ikke mindst fyldingen i dørene. 

Med et utal af forskellige fyldinger og profiltyper 
kan vi hos Bøjsø tilpasse os individuelle ønsker 
og behov til eksempelvis mål, udformninger og 
træsorter. Det betyder også, at vores døre kan 
udføres, så alle detaljerne er stort set identiske 
med husets oprindelige døre.

Når vi siger, at vi har øje for detaljerne,
siger vi samtidig, at intet bliver overladt
til tilfældighederne. 
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Bøjsø er Danmarks førende leverandør 
af vinduer og døre til historiske og 
bevaringsværdige bygninger. Med øje for 
det originale forener Bøjsø det klassiske og 
det moderne og gør det muligt at renovere 
med respekt for den oprindelige arkitektur.

I mere end 40 år har Bøjsø stået som 
garant for kvalitet og omhu fra første 
kontakt til færdigt produkt. Produktionen 
er dansk, håndværket smukt, og resultatet 
taler for sig selv. Hos Bøjsø er der ingen 
standardløsninger. Kun kvalitet og 
skræddersyede løsninger.

Bøjsø er en del af Inwido-koncernen, som 
er Europas største producent af vinduer 
og blandt de førende producenter af døre. 
Inwido har cirka 4.400 ansatte og opererer 
i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, 
Tyskland, Litauen, Polen, UK og Østrig. 
Inwido havde i 2017 en omsætning på godt 
4,9 milliarder kroner.

Om Bøjsø
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Lasse Sørensen (søn af grundlægger) og Bøje Sørensen (grundlægger af Bøjsø).
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SK-1-1 SK-2-2 SK-3-3
SK-2-1 SK-4-2 SK-6-3

SK-3-1 SK-9-3SK-6-2

SK-12-3SK-8-2SK-4-1

SK-8-2+SK-4-1+ SK-12-3+

SK-18-3SK-12-2SK-6-1

SK-8-1 SK-24-3SK-16-2

SDK-6-6SDK-4-4SDK-2-2 SDK-9-6SDK-6-4SDK-3-2 SDK-8-4SDK-4-2 SDK-12-6

SDK-15-6SDK-10-4SDK-5-2

SDK-16-4SDK-8-2 SDK-24-6 SDK-30-6SDK-20-4SDK-10-2
SDK-36-6SDK-24-4SDK-12-2

TDGFK-6-1-1 TDGFK-12-2-2 TDGFK-3-1-1              TDGFK-6-2-2

TDGK-5-1 TDGK-10-2 TDGK-10-1            TDGK-20-2 TDGFK-16-2-2TDGFK-8-1-1TDGK-24-2TDGK-12-1

OPGK-1-1

OPGK-2-1 OPGK-4-1

OPGK-3-1

OPGK-8-1-X OPGK-4-1-SOL

OPGK-4-1-SOPGK-7-1-X

Vinduer og døre med koblede rammer



Vinduer med termoglas

T-1-1

FKUR-3 TF-3-1

STH-3-3SF-5-4 SD-5-5 TH-2-2V

T-2-2TF-2-1V TF-4-1V TF-3-1VFKUR-1 SF-2-1LFKUR-2V

SD-15-6SD-10-4SD-5-2SD-16-4SD-8-2 SD-24-6 SD-30-6SD-20-4SD-10-2

SD-6-6SD-4-4SD-2-2 SD-9-6 SD-12-6SD-6-4SD-3-2 SD-4-2 SD-8-4

S-18-3S-12-2S-6-1 S-8-1 S-24-3S-16-2

S-8-2+S-4-1+ S-12-3+

S-12-3S-8-2S-4-1

S-3-1 S-9-3S-6-2

S-2-1 S-4-2 S-6-3

S-1-1 S-2-2 S-3-3



Facade- og terrassedøre med termoglas

FDG-2-2 FDG-8-2

FDGF-6-2-2 FDGF-12-2-2

FDG-4-2 FDGF-2-2-2

FDF-6-2H
Herregård

Herregård
FDF-10-2H FDGF-6-4-2B H

Herregård

FDG-6-2 FDG-20-2FDG-10-2

FDGF-16-2-2 FDF-8-2H
Herregård

Herregård
FDGF-2-4-2B H

FDGF-8-4-2 FDF-6-2

FDGF-1-1-1 +
SPGF-1-1-1

FDGF-2-2-1 +
SPGF-1-1-1

FDGF-6-2-1 +
SPGF-3-1-1

FDF-3-1 +
SPG-1-1

FDMS-2 +
SPG-1-1

FDF-8-1 +
SPG-1-1

FDF-10-1 +
SPG-5-1

FDG-1-1 FDG-3-1VFDGF-1-1-1M FDGF-2-2-1 FDGF-6-1-1 FDF-10-1FDGF-6-2-1 FDG-10-1 FDF-8-1

FDF-5-1FDGF-2-1-1 FDF-4-1VFDGF-1-2-1 FDF-3-1 FDF-4-1 FDGF-4-3-1 FDGF-4-3-1B FDGF-6-2-1BFDF-4-1F

FDMS-4FDMS-3 FDMS-5+GU20FDMS-5FDMS-2FDM-1 FDGF-1-1-2M

SPGF-3-1-1SPGF-1-1-1 SPG-5-1SPG-2-1SPG-1-1

FDGF-4-4-2FDGF-4-1-2

OPG-4-1OPG-2-1

FDG-2-1

FDM-1+GU40

OPG-3-1OPG-1-1

Ved terrassedøre skal typenummer starte med T (eks. TDG-2-2).



Koblede vinduer Termovinduer
Velegnede til nænsomme renoveringsop-
gaver og er karakteriseret ved at matche 

vinduerne, som de var i gamle dage.

Forsatsvinduer

Indvendige døre Facadedøre

Er yderst varmeisolerende og støj-
dæmpende. Bøjsø har et elegant, enkelt 

og slankt design.

Du har mange muligheder for profilering, 
der matcher eksisterende døre eller dine 

specifikke ønsker.

Til alle byggestile. Kan laves præcis 
efter dine ønsker.

Koblede terrassedøre
I kombination med koblede vinduer, er 
koblede døre det rette valg – samme 

udtryk, samme udseende.

Et alternativ til koblede vinduer. Bøjsø 
Termovinduer er også i  100% kernetræ 

og med lang levetid.

For mere teknisk information, se www.boejsoe.dk



7 unikke grunde
til at vælge

Diffusionsbånd 
reducerer rengøring 
mellem rammerne og 
giver en bedre lyd- og 
varme-isolering.
Et Bøjsø Patent.

19 mm ægte sprosse,
udført i sibirisk lærk og
med kitfals

Sibirisk lærk udv. i 
ramme og karm. Sibirisk 
lærketræ har en hold-
barhed, der svarer til 
egetræ og har ingen 
knaster. Vi anvender 
100% kernetræ.

Specialudviklet lino-
liekit med meget lang 
holdbarhed. Håndkittes 
- hvilket giver pæne 
skarpe kanter og meget 
høj finish. Kræver
ingen overmaling

Slanke profiler og 
forskudte rammer giver 
optimalt lysindfald 
(indvendige rammer er 
lavere end udvendige).

Der er ingen over-
falsning på rammerne, 
og tætningslisten er 
skjult i karmen. Dermed 
ses ingen skyggekanter 
indefra.

Tætte snedkersamlinger 
i alle rammehjørner, der 
giver snedkerfinish som 
i gamle dage.

har mange unikke fordele og smukke detaljer. Konstruktionen er helt 
enestående og er patenteret på flere områder.

har store isoleringsmæssige fordele og opfylder de kommende krav 
indtil 2020. Kan også leveres i energiklasse A, som opfylder de 
skærpede krav, der kommer efter 2020.

er ligeledes et godt valg, når der skal tænkes på støjreduktion.

•

•

•

1 2 3 4
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Højagervej 5-7 

6623 Vorbasse

Tel. +45 75 33 33 44

post@boejsoe.dk 

www.boejsoe.dk


