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Dansk og lokalt produceret

Vinduer og døre er ikke kun praktiske. 
De er også en del af hele husets samlede 
udtryk og en del af hjemmets indretning. 
 
Derfor er det vigtigt, at du får profes-
sionel vejledning, når du skal vælge 
vinduer og døre. 

Tage Laursen ApS er en stærk partner, 
der med mere end 40 års erfaring til-
byder løsninger til ethvert behov.
 
Med 100% jyske håndværkere på 
værkstedet laver vi altid  flotte solide, 
kvalitetsvinduer og døre. De er lavet 
så de holder til det danske klima og 
matcher den danske byggestil.
 
Så uanset om du har brug for et stan-
dard produkt eller et vindue  i helt sær-
ligt mål, så tager vi din opgave med på 
værkstedet, og fremstiller præcist det, 
du har brug for.

Det hele foregår lokalt og du kan følge 
processen fra tegning til levering.

Tage Laursen ApS er en dygtig og tro-
værdig leverandør af dansk produce-
rede vinduer og døre og vi glæder os 
til, at modtage din forespørgsel.

Find inspiration her i kataloget
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100% JYSKE 
HÅNDVÆRKERE
På vores værksted finder du 
jyske håndværkere, der ved,
 hvad det drejer sig om. 
Det giver ro i maven.
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UTRADITIONELLE MÅL
Når du handler hos os, har du 
muligheden for, at få lavet alt i 
helt unikke mål og dine yndlings 
materialer, farver og kvaliteter.
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DØREN TIL  
DIT HJEM
Husets udvendige døre 
er den første velkomst 
til dine gæster. Hvordan 
ønsker du, at byde vel-
kommen?

HOLDBARHED
Vælg et dansk pro-
duceret vindue til dit 
hus for bedre hold-
barhed.
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SLIP LYSET IND
Brug vinduerne til, at 
slippe lystet og omgi-
velserne ind i din dag-
ligdag. 
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VINDUER I FORSKELLIGE 
FORMER & FARVER

Husets byggestil er bestemmende for, hvilket type vindue du skal vælge til din bo-
lig. Både når det gælder nybyggeri og renovering af ældre boliger. 
Tage Laursen ApS laver vinduer i alle mål, med og uden sprosser. 

Nr. 41 Nr. 42 Nr. 43 Nr. 44

Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Nr. 49

Nr. 50 Nr. 51 Nr. 52
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Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55

Nr. 58 Nr. 59 Nr. 60

Nr. 56
Nr. 57

VINDUER I FORSKELLIGE 
FORMER & FARVER

Måske har du ikke brug for vinduer i standardmål? Intet problem. Vi laver både 
firkantede, trekantede, runde og buede. Store panoramavinduer, små hyggelige 
kigge-huller eller hele konstruktioner til vinduer i gavlen. 
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DØREN TIL 
DIT HJEM

Trænger dit hus til nye døre?
Vi har de rette maskiner og den gode kompetence til, at lave vinduer og døre i høj 
kvalitet til den rigtige pris. Et godt tilbud får du hver gang du spørger.

Vi tilbyder dig, at specialfremstille alt, så det passer præcist til dit eksisterende hus, 
og vi laver det naturligvis i det materiale du drømmer om og den finish du ønsker.
Vi ved godt, at ikke alle vinduer og døre kan bruges i standard mål.  
Vi er klar til din opgave!

Hoveddør 
Hoveddøren er døren til dit hjem. Den er den 
første velkomst dine gæster får, når de kommer 
på besøg. Det er også hoveddøren som sikre 
hjemmets værdier. Den der kun byder de øn-
skede gæster ind og holder de andre ude. 
Hoveddøren kan give indtryk af det klassiske, 
det hyggelige, det mondæne eller...
Hvordan skal din dør se ud?

Terrassedør
En terrassedør byder naturen indenfor i huset. 
Eller husets beboere ud i naturen. Den åbner 
op, så hus og have bliver eet. 
Vi danskere elsker at bruge terrassen i sommer-
halvåret, og netop derfor skal en terrassedør 
være praktisk og passe perfekt, til det brug hu-
sets beboere har.
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DØREN TIL 
DIT HJEM

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5

Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10

Nr. 11 Nr. 12

Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17
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DØREN TIL 
DIT HJEM

Nr. 18

Nr. 23

Nr. 26

Nr. 28 Nr. 29 Nr. 30

Nr. 27

Nr. 24 Nr. 25

Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22
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Nr. 31

Nr. 34

Nr. 37 Nr. 38 Nr. 39 Nr. 40

Nr. 35 Nr. 36

Nr. 32 Nr. 33
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Du  
bestemmer 

farven
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FARVE
SKALA

Mange vælger deres vinduer i hvide - men er du mere til en anden farver, er der bestemt 
muligheder. Du kan også vælge at have 2 forskellige farver udvendigt og indvendigt.  
Vores udvalg af farver er fra RAL-skalaen, som bruges på både træ og træ/alu vin-
duer. Hvis du har et helt særligt farveønske, kan det også lade sig gøre.

Husk på, at farver der er trykt i et katalog ikke er 100% som på det færdige produkt. 
Kom derfor og få en farveprøve, så du er helt sikker før du vælger.

RAL 3011 
SVENSK RØD

RAL 6020 
CROME GRØN

RAL 9010 
HVID

RAL 7016 
ANTRACIT GRÅ

RAL 7035
LYS GRÅ

RAL 7040 
VINDUES GRÅ

RAL 9005 
SORT

RAL 8016 
MAHOGNI BRUN
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ENERGI
RUDER

DET ER SUND FORNUFT
Er dine vinduer udslidte, er der mange fordele forbundet med at 
udskifte dem med helt nye vinduer. Udover at det vil pynte på 
boligen, så får boligen samtidig et bedre indeklima.
En anden vigtig faktor er økonomien. Med nye vinduer undgår 
du at hive flere penge op af lommen til varmeregningen end al-
lerhøjst nødvendig.

Endvidere giver nye vinduer dig og din familie bedre velvære og 
komfort i form af:

 
 Bedre indeklima
 Mindre træk og kulde
 Bedre varmeudnyttelse
 Bedre rumvarme
 Pænere design
 Mindre vedligeholdelse
 Værdistigning
 Bedre miljø - mindre CO2 - udslip
 .
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VINDUER TIL DIT HUS
Vinduer fås i forskellige materialer. Vi laver dem både i fyrretræ og mahogni eller træ/alu. 
De to materialer har hver sine fordele afhængig af hvilke egenskaber du foretrækker 
med hensyn til vinduets funktion, vedligeholdelse, æstetik og miljø.

 
 
TRÆVINDUER
Vinduer af træ er stadig det mest solgte vindue på det danske marked. 
Vi er vilde med trævinduer. De er smukke og æstetisk er de det rigtige valg.
Men ja, der er vedligeholdelse forbundet med valget af trævinduer. De kræver maling 
eller olie i løbet af årene. Men til gengæld er det flotte og pynter på de fleste huse. 

TRÆ/ALUVINDUER
Træ/aluvinduer er fremstillet af aluminium udvendigt og træ indvendigt.
Træ/alu vinduer er i de senere år blevet populære, fordi aluminium som klimaskærm 
sikrer minimal vedligeholdelse, og fordi materialekombinationen gør det muligt at 
bevare træudseendet indvendigt.

Begge materialevalg kan du vælge i de angivne farver og vi laver dem i alle størrel-
ser, så de passer præcist til dit behov.

HVAD SKAL 
JEG VÆLGE?
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GLASTYPEN 
GØR EN FORSKEL

Dør og vinduesglas
De fleste vinduer er monteret med energiruder med klart glas. Men det er jo de fær-
reste der ønsker helt klart glas på eksempelvis badeværelset.
Her vil de fleste vælge en sløret glastype, eksempelvis som vist på billedet.

Vælg en løsning der stadig giver lys i rummet - måske er det kun enkelte glas der skal 
være noget specielt?

Vi lagerfører de mest gængse på markedet.

Satineret  PacificChincilla

Costwoldl KathedralSilvit
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Holder dine vinduer ubudne gæster ude
Vi kan alle være uheldige og få besøg af uindbudte gæ-
ster, når vi ikke er hjemme. Især har tyven gode arbejds-
forhold på de gammeldags vinduer med haspelukning.  
 
Derfor er det vigtigt, at dine vinduer og yderdøre er af 
god kvalitet og har beslag og lukkemekanisker med høj 
sikkerhedsfaktor. 
Det giver dig en større sikkerhed for, at tyven vælger en 
anden ”arbejdsplads”.

Her er eksempelvis en vinduesramme med et indbruds-
sikkert lukkebeslag. Selv tyvens koben var ikke til
megen hjælp. 

Vores vinduer og døre består de hårdeste prøver. 

SIKKERHED
SELVFØLGELIG
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100% 
sikkerhed
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100% JYSKE 
HÅNDVÆRKERE

Når det skal være i orden
Tage Laursen ApS har 100% jyske håndværkere ansat på værkstedet. De har i ge-
nenmsnit været ansat i virksomheden i mere end 15 år. Nogle har aldrig lavet andet. 
Det betyder, at de har viden - stor viden - om de produkter de laver.
De sætter en ære i, at det er i orden og at kunden får det, de har bestilt. Til tiden. 
 
 
Vil du gerne have dansk producerede vinduer og døre i din bolig, så kunne vores 
produkter være et godt valg.
Vi bearbejder træet på vores snedkermaskiner på eget værksted, det giver ikke kun 
muligheden for at fremstille vinduer og døre i særlige mål, men giver også os som 
håndværkere, muligheden for at tjekke træets kvalitet en ekstra gang før videre for-
arbejdning.

 
Nu skal produktet males. Det klarer vi også på værkstedet. De håndsprøjtes og kva-
litetssikres af mester selv. Så er vi sikre på, at det har fået maling nok, også i alle 
samlinger, så vi undgår svampeangreb og lignende i mange år.

 
Herefter samles vinduesrammerne med glasset, som du som kunde, på forhånd har 
bestemt dig for. Greb, hængsler og lister sættes på. Det samme gør sig gældende 
for dørene. Produktet er færdigt.

Nu pakkes det forsvarligt ind før transporten til destinationen.
Oftes er det kunden selv, der har sørget for afhentning, men vi leverer også gerne 
efter aftale. Nu skal det faktisk bare monteres...
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100% dansk
produceret
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SKØNNE
KØKKENER

Dit behov
Et køkken er ikke bare det rum som skal bruges til at lave dagens 
3 hovedmåltider. Det er blevet det rum som familien opholder sig i, 
det meste af den fritid de bruger i hjemmet.

Køkkenet skal passe til den familie der bor i huset og det skal mat-
che husets øvrige indretning.
 

Er I tilfredse med jeres køkken?
- eller vil I se vores bud på et drømmekøkken?

Lad Tage Laursen ApS lave et køkken som passer præcist til jeres 
behov, ønsker og ikke mindst jeres køkken budget. Det kan være 
et lille spændende og unikt køkken eller det kan være det store og 
imponerende køkken med alle detaljer og praktiske skuffeindret-
ninger. Uanset hvad jeres behov er, så gør vi det nemt for jer, at 
vælge det helt rigtige køkken..
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LUKSUS 
BADEVÆRELSER

Dit behov
Uanset om du drømmer om et enkelt badeværelse 
i lyse og skarpe linier med flot nordisk udtryk eller 
det er et mere romantisk rum med de rå træflader, 
ujævne vægge og små hemmelige rum til smykker 
og parfume, du ønsker dig, så kræves der fagfolk, når 
badeværelser skal bygges eller fornyes.

Et badeværelse skal være ”din stil” og det skal passe 
til din bolig. Med et stort udvalg i materialer og mas-
ser af gode ideer og inspiration, finder vi sammen ud 
af, hvordan dit drømme badeværelse skal se ud.

- og vi har den viden og erfaring der skal til for, at nå i 
mål med en sådan opgave, og er klar til at overraske 
dig med en god løsning.

Latte Oak Line / Black Oak Line
Drømmer du om at få naturen helt ind på dit bade-
værelse, for at give mere ”varme” eller fordi du bare 
elsker de naturlige materialer?

Så skal du se den nye nordic OAK linje.

Lad os tegne et par forslag på dit nye badeværelse 
og give dig et tilbud du ikke kan sige nej til.

Glatte flader & dansk design
Skab liv og dynamik med denne serie i flotte farver. 
Skab dit eget personlige look, uanset om det gælder 
en enkelt låge, eller et helt badeværelse.
Leg med farverne og kombiner fronter på kryds og 
tværs.

Kun fantasien sætter grænser. Mere en 30 forskellige 
farver og mønstre at vælge i mellem.
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GARDEROBE
SYSTEMER

Ro og orden i garderoben
Praktisk og smukt på én gang. Skydelåger er tidens mest valgte 
løsning til garderobe, bryggers og vaskerum.

Vi laver lågerne her i huset, så de bliver præcist som du har brug 
for.

Gem rodet væk
Drømmer du om et overskueligt bryggers, et vaskerum, hvor ma-
skinerne er usynlige og en garderobe med plads til alt - helt di-
skret? Vi producerer skydelåger til alle formål og i alle mål.
Fordelene ved et mindre firma som vores er netop, at vi laver tinge-
ne præcist som du ønsker. Prøv os bare!

Udnyt pladsen optimalt
Du bliver så glad for en løsning med skydedøre.
De er pladsbesparende, fordi du ikke skal bruge kvadratmeter på 
låger, og de kan tilpasses præcis den væg eller det rum du ønsker.

Vi fremstiller dem her på værkstedet og kan mixe mellem alle far-
ver, mønster og størrelser. Hvis du ønsker spejle på lågen eller 
måske et motiv kan det også lade sig gøre.
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TAGE LAURSEN
HISTORIE

SUND FORRRETNING
Virksomheden blev grundlagt i 1973 af Tage Laursen.
Dengang var virksomheden et byggefirma med salg af parcelhuse.

Senere valgte vi, at omstrukturere firmaet således, at den store erfaring og respekten 
for håndværket idag benyttes til, at drive tømrer og snedker virksomhed.

Derfor er vores spidskompetance nu indretning og forbedringer af den moderne bo-
lig samt i særdeleshed producerende af vinduer, døre og køkkener på ordre. Altså 
helt special fremstillet fra gang til gang.

Vi har en fleksibel og effektiv maskinpark der udelukkende betjenes af erfarne JYSKE 
FAGFOLK.

Vi er hurtige og præcise med leveringerne og kvaliteten er altid i top, derfor kommer 
vores kunder igen og igen - år efter år.

Vi glæder os meget til også, at betjene dig næste gang du har et projekt der passer 
til vores produktion.

Lad os give et godt tilbud.



TAGE LAURSEN APS
Fyrrely 17 . 7451 Sunds . Tlf. 97141628 . info@tl-sunds.dk


