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Med øje for
det originale





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 håndkittere, der kitter hvert eneste 
vindue i hånden. 

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

For yderligere specifi kation se bagerst i brochuren.
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Originalt og moderne
på samme tid

Koblede vinduer





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 profi ler og således husets 
oprindelige arkitektoniske stil. 

Det er 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. 

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.

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.

For yderligere specifi kation se bagerst i brochuren.

Døre, der inviterer indenfor
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Koblede døre
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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.

En samlet løsning
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.
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Mere end bare et vindue
Forsats-/ & Kassevinduer
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Selvom det havde været billigere at rive 
huset i Gilleleje ned og bygge et nyt, valgte 
familien Crone at renovere det oprindelige. 
Huset er nemlig opført helt tilbage i 
1800-tallet og rummer dermed en historie 
og en charme, som ikke kan bygges fra ny. 
Her skulle vinduer fra Bøjsø danne rammen 
om den historiske idyl.

”- Da vi så boligen, faldt vi for den med det 
samme. Den har et rigtigt idyllisk udtryk 
og gemmer samtidig på en spændende 
fortid, som er med til at give den endnu 
mere charme. Boligen, som er opført af 
Diakonissestiftelsen, har nemlig i sin tid 
været brugt af såkaldte diakonisser som 
sommerresidens, og derfor er den også 
indrettet helt unikt.” forklarer Gitte Crone.

I valget af vinduer og døre har Bøjsøs 
salgskonsulent i samarbejde med en 
arkitekt rådgivet ud fra tegninger og skitser, 
så vinduesløsningen blev nøjagtig den stil, 
som egner sig bedst til det mere end 130 år 
gamle diakonissehus. Her blev drøftet alt 
lige fra farverne på partierne til størrelserne 
på vinduernes glasfelter.

- En charme, som kun et
ældre hus kan have
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Trækvalitet udover det sædvanlige

Hos Bøjsø er vi passionerede omkring træ, og 
vi ved, at gode materialer og omtanke skaber 
løsninger, der kan holde i generationer. Derfor 
har vi siden 1972 udviklet slidstærke og holdbare 
vinduer og døre med den absolut bedste, originale 
trækvalitet. 

Kun det bedste er godt nok
Vi anvender udelukkende kernefyrretræ fra særligt 
udvalgte geografiske skovområder, hvor træet 
er langsomt voksende. Det gør vi for at sikre 
så mange og tætsiddende årringe i træet som 
overhovedet muligt, hvilket giver en høj styrke og 
en ualmindelig lang holdbarhed, som er særligt 
velegnet til det nordiske klima. 

Vi har øje for detaljen – også når vi vælger træ 
til vores døre og vinduer. For at sikre den højeste 
densitet og trækvalitet på markedet har vi i 
samarbejde med vores leverandører udviklet en 
avanceret træsortering. Træet gennemgår først 
en ekstraordinær omhyggelig behandling og 
finsortering ude hos vores leverandører, som skal 
sikre, at vi kun får træet med den højest mulige 
kerneandel, så træet ikke kan rådne. 

Når træet ankommer til vores egen produktion, 
gentager vi selv den grundige sorteringsproces, 
hvor vi ved hjælp af en kernereagensvæske kan 
sortere træet ekstra fint. På den måde opnår vi til 
sidst og meget atypisk en kerneandel på minimum 
99 %. Det sikrer den længst mulige levetid.  

Drevet af oprindeligt og detaljerigt 
håndværk
Vi har respekt for det oprindelige i alt, hvad vi 
foretager os hos Bøjsø. Derfor producerer vi også 
vores løsninger efter traditionelle, detaljerige 
håndværksdyder og har taget de bedste løsninger 
fra gamle dage. 

Ligesom det bedste håndværk fra gamle dage 
anvender vi i vid udstrækning spejlskåret træ. Det 
vil sige, at træet er savet, så årringene ligger tæt og 
vender ud mod udvendige flader. Resultatet er et 
vejrbestandigt og ekstremt holdbart træmateriale, 
der med sin høje stabilitet næsten ikke svinder, 
danner revner eller kvælder sig. 

20 års garanti mod rådskader
De bedste trævinduer fra gamle dage kunne holde 
i mere end 100 år uden at rådne. Den kvalitet 
matcher vi, da et produkt fra Bøjsø kan holde 
mindst lige så længe. 

Kernetræ har nemlig en lav fugtophobning på 
under 20 %, hvilket betyder, at træet ikke kan 
angribes af råd og svamp. Det kombineret 
med vores kerneandel på næsten 100 %, 
der sikrer en ualmindelig lang holdbarhed, 
betyder, at vi kan udstede et garanticertifikat 
med intet mindre end 20 års garanti mod 
rådskader på koblede elementer, så længe vores 
vedligeholdelsesvejledning overholdes. 
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Kombinerer funktion og design

Termovinduer kan anvendes både i 
historiske bygninger og nybyggeri, 
fordi det er udført med et æstetisk 
håndværkerfinish. Ligesom alle vore 
øvrige produkter, er det en meget høj 
kvalitet og beregnet til det danske 
klima. Alt udvendigt træ er udført i 
kernefyrretræ, hvilket giver en hel 
enestående holdbarhed samtidig med, 
at du undgår knaster. Termovinduet 
har meget smalle, elegante sprosser 
og profiler samt kitfalslook med skrå 
glaslister. 

Vi har også tænkt på energieffektivitet 
til gavn for indeklima og varmeregning. 
Termovinduerne er monteret med 2-lags 
lavenergiruder og lever naturligvis 
op til de gældende energikrav i 
bygningsreglementet. 

Det elegante termovindue har de smukke 
Bøjsø snedkerdetaljer, smalle sprosser 
med fine profiler. Endvidere lever vinduet 
op til de moderne krav indenfor energi og 
støjreduktion. 

Danmarks smukkeste termovindue 
kombinerer eksklusivt design med god 
energi og kan udføres fleksibelt, så 
det passer til dine behov, samt til såvel 
andelsforeningen, herregården eller en 
helt tredje boligtype.
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Danmarks smukkeste termovindue

For yderligere specifikation se bagerst i brochuren.
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Trukket glasTrukket glas

22



Alle detaljer spiller en rolle
– også glasset
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Glasset spiller en væsentlig rolle, når 
målet er at genskabe originaliteten og 
sjælen i fredede og bevaringsværdige 
huse. Derfor kan vi hos Bøjsø tilbyde 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. 

Selvom der nu findes nyere og mere moderne 
metoder, tilbyder 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 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.
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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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Villa i Charlottenlund

Da Marlene Jo Hammerborg, som er datter 
af designeren Jo Hammerborg, og hendes 
mand første gang så deres kommende bolig 
i Charlottenlund, var det tydeligt, at den 
ældre bevaringsværdige patriciervilla fra 
1912 havde en charme og stil, som de kunne 
se sig selv i.

De købte huset og gik efterfølgende i gang 
med en gennemgribende renovering med 
stor respekt for den arkitektoniske og 
æstetiske stil. Og netop sådan en renove-
ring var ikke fjerntliggende. Familien kom 
nemlig fra et moderne arkitekttegnet hus 
fra 1950’erne, som de på samme måde 
havde sat i stand med fokus på den oprinde-
lige arkitektur.

Tænkt over hver detalje
Som barn af en dansk designer kan
Marlene Jo Hammerborg bedst betegnes 
som en æstetiker, der både har et skarpt 
blik for de store arkitektoniske linjer og de 
små stilmæssige detaljer, der kan gøre en 
verden ti l forskel i forbindelse med en
renovering. Og da hendes mand er hånd-
værker, har han haft fokus på ordentligt
dansk kvalitetshåndværk.

- Vi går begge meget op i at renovere og er 
derfor gået efter de gode kvalitetsløsninger, 
hvor vi ikke har sparet på noget i forhold til 
materialer og håndværk. Alt lige fra stuk,
sildebensparketgulve, københavnerfodpaneler
og radiatorskjulere til fyldningsdøre og 
koblede vinduer fra Bøjsø er bevidste og 

gennemførte valg, som skal yde den respekt, 
som huset fortjener. Stukken med tandges-
imser er naturligvis ægte og matcher den 
oprindelige perfekt, og vi har i det hele taget 
været kompromisløse, grundige og fokuseret 
på, at hver en lille detalje stemmer overens 
med det oprindelige, fortæller hun.

Bæredygtighed
og dansk produktion
Familien har desuden især haft fokus på 
bæredygtighed og installeret både jordvar-
meanlæg og en 6.500 liter stor regnvandstank, 
der bruges til bad og toiletskyl.

- Bæredygtighed har helt klart spillet en rolle 
for os hele vejen igennem renoveringen, og 
det har derfor også betydet meget, at Bøjsø 
har en dansk produktion – ligesom vores 
køkken og radiatorskjulere naturligvis også 
er produceret på et dansk snedkeri, hvor det 
er skræddersyet lige netop til os og vores 
bolig. Derfor var vi også glade for at kunne 
fortsætte de tidligere ejeres linje med vindu-
erne i stedet for at skifte ud, hvilket jo også 
er mere klimabevidst.

Dansk produktion og design er således 
smukt forenet i patriciervillaen i Charlotten-
lund – både når man kigger på huset udefra 
og ind gennem vinduerne.
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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 50 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 Døre og Vinduer blev grundlagt i 
1972 og har omkring 40 medarbejdere. 
Siden 2017 har Bøjsø været en del af det 
børsnoterede Inwido, Europas største 
vindueskoncern og et naturligt hjem for 
regionens stærkeste firmaer inden for 
komfort, indeklima og tryghed. 
Inwido beskæftiger ca. 4500 medarbejdere 
og har virksomheder i Danmark, Estland, 
Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, 
Rumænien, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland og Østrig.

Om Bøjsø
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Bøje Sørensen (grundlægger af Bøjsø) og Lasse Sørensen (søn af grundlægger).
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7 unikke grunde til at vælge 
Danmarks Smukkeste Termovindue
• Kitfals look med skrå glaslister
•  Smalle profiler med 19 mm sprosser
• Tætningslister er skjult i karmen
•  Indvendigt er tvær- & lodposte pænt profileret

Termovindue har de smukke Bøjsø snedkerdetaljer; 
smalle sprosser med fine profiler. Endvidere lever vinduet 
op til de moderne krav inden for energi og støjreduktion.

21 3

99% kernetræ kombineret 
med traditionelle 
håndværksprincipper, der 
sikrer unik holdbarhed.

4

10 års garanti på alt
udvendigt træ.

I designet har vi tilført 
termovinduet de fi neste 
fi nesser og den unikke 
kvalitet som Bøjsø står 
for bl.a. 
- dansk håndværk
- pæne tværposter  
- kitfals-look med skrå glaslister

5

6

7

To-lags design der giver
et let og slankt udtryk,
hvor sprosserne træder 
elegant frem.

Tætningslisten er skjult 
i karmen. Dermed ses 
ingen skyggekanter 
indefra.

Tætte snedkersamlinger
i indvendige rammehjørner,
der giver snedkerfi nish
som i gamle dage.

19 mm ægte sprosse.



7 unikke grunde
til at vælge

19 mm ægte sprosse.

99% kernetræ kombineret 
med traditionelle 
håndværksprincipper, der 
sikrer unik holdbarhed.

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

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

Enestående konstruktion som er patenteret på flere måder,
der fordrer unikke fordele og smukke detaljer. 

Kan tilbydes som ydeligere støjreducerende konstruktion.

•

•

1 2 3 4

5

6

7
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Tætte snedkersamlinger 
i alle rammehjørner, der 
giver snedkerfinish som 
i gamle dage.

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

Diffusionsbånd 
reducerer rengøring 
mellem rammerne og 
giver en bedre lyd- og 
varme-isolering.
Et Bøjsø Patent.
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Højagervej 5-7 

6623 Vorbasse

Tel. +45 75 33 33 44

post@boejsoe.dk 

www.boejsoe.dk


