
–  de danske vinduesproducenters 
egen forening



hVem er VInduesIndusTrIen?

VinduesIndustrien er en brancheforening for producenter af vinduer og yderdøre. Foreningen blev 
dannet i 1977, og tæller med sine 64 aktive producenter næsten hele den danske vinduesindu- 
stri.

Foreningen varetager medlemmernes interesser bredt udadtil og sikrer et loyalt samarbejde mel-
lem de enkelte virksomheder bl.a. baseret på en fælles certificeringsordning og en garantiord- 
ning.

branchens virksomheder omsætter for ca. 6 mia. kroner årligt
og beskæftiger 6000 ansatte.

VinduesIndustrien er opbygget som en enkel organisation med en bestyrelse på fem medlemmer 
– alle direktører i medlemsvirksomhederne. bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling 
og tæller repræsentanter for de tre sektioner: Træ, metal og plast.

I tilknytning til bestyrelsen er nedsat et Teknisk udvalg og en række arbejdsudvalg.
sekretariatsfunktionen varetages fra et professionelt bemandet kontor i Århus.
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AKTIV besTyrelse
bestyrelsen er foreningens øver-
ste myndighed. bestyrelsen be-

står af fem direktører fra fem 
medlemsvirksomheder og vælges 

for to år ad gangen.

under bestyrelsen er nedsat en 
række faglige udvalg.



VinCAD
VinCAD er en avanceret IT løsning til vindues- og dørindustrien. Løsningen 
er udviklet over 15 år, i tæt samarbejde med vores kunder og omfatter 
alle de funktioner, som en moderne vinduesproducent kræver i dag.

Der er fuld understøttelse for ordreproduktion, automatisk generering af 
indkøb samt generering af alle nødvendige maskin- og produktionsdata. 
Endvidere er der mulighed for at kunder og agenter via en internet 
front-end kan oprette tilbud og ordrer.

Andre løsninger
Dynaway har også IT løsninger til service og intern vedligehold, samt 
løsninger til tids- og jobregistrering i produktionen.

IT løsninger til 
vindues- og dørindustrien

DYNAWAY 
 ALFRED NOBELS VEJ 21E

DK-9220 AALBORG ØST 
+45 96 170 370 

INFO@DYNAWAY.COM

Kontakt os for nærmere information på 
www.dynaway.com

EXCELLENT SOLUTIONS FOR DYNAMICS AX

Stora Enso Timber | Pakhustorvet 4 | 6000 Kolding | Tlf. 76 30 55 10 | www.storaenso.com/timber

– Førende leverandør til vinduesindustrien
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KonTAKT TIl Verden!

moderne vinduer og yderdøre er teknisk komplicerede produkter, som i meget høj grad er med til 
at præge det danske samfund. Vinduer og døre er som husenes øjne og ører, med til at give en 
bygning karakter. de er også afgørende elementer, når husets energiforbrug skal gøres op, og de 
har en central placering, når der tales miljø.

Alt dette gør, at en lang række love, forordninger og bestemmelser på godt og ondt regulerer og 
påvirker produktionen af vinduer. derfor er det vigtigt med en brancheorganisation til at varetage 
medlemmernes interesse – en organisation som kender de rigtige adresser og de rigtige personer, 
og banker på på rette tid og sted, når branchens interesser skal forsvares.

det gælder i forhold til politikere og myndigheder, men også i forhold til pressen, som spiller en 
afgørende rolle for branchens omdømme.

KVAlITeT og gArAnTI!

VinduesIndustrien står bag to vigtige certificerings- og garantiordninger, som sikrer forbrugerne 
vinduer af høj kvalitet.

dansk Vindues Certificering – dVC – betyder, at alle producenter én til to gange om året kontrol-
leres af en uvildig instans, der kontrollerer, at produktion og produkter er i overensstemmelse 
med de krav som er formuleret i branchens Tekniske bestemmelser. det er en forudsætning for 
medlemskab af VinduesIndustrien, at virksomheden er tilsluttet dVC.

branchen har også etableret sin egen garantiordning 
med en kapital på 25 mio. kr. ordningen er obligato- 
risk for alle medlemmer og betyder fem års garanti 
på vinduer og yderdøre. er der uenighed mellem for-
bruger og producent, kan der klages til byggeriets An-
kenævn. Kendelser herfra skal medlemmerne følge, 
og kan virksomheden ikke leve op til sine forpligtelser, 
er private forbrugere sikret for op til kr. 200.000 gen-
nem garantiordningen.

mAnge ArbejdsopgAVer!

VinduesIndustriens arbejdsopgaver 
er mangfoldige:
•  Kontakt og samarbejde med beslægtede 

brancheforeninger i ind- og udland.
•  Bistand med løsning af fælles tekniske 

spørgsmål.
•  Fremme et loyalt samarbejde i branchen.
•  Udarbejder produktionsstatistikker.
•  Udsender brancheinformation.
•  Udgiver og ajourfører ”Tekniske Bestem-

melser”.
•  Sikrer at gældende myndighedskrav i Dan-

mark og i eu overholdes



Listeløsninger...

Træsorter: Fyr – ThermoWood – lærk –  eg  –  bøg og øvrige certificerede træsorter.

Efterbehandling: Vakuumimprægnering.

Overfladebehandling: Grund - / topmaling - oliebehandling.  

Kontakt : Södra Interiör A/S
Hanne Pinholt : Salgskonsulent                        Tlf.  6163 7442
Karsten Heltberg : Internt salg/ordrebehandling   Tlf.  8685 3333
Peder C. Babis : Salgschef                                Tlf.  5121 6821

Nyhed!!  
ThermoWood – varmebehandlet fyrretræ godkendt af Vinduesindustrien.
Fantastisk alternativ til lærk samt imprægneret fyr. Unikke egenskaber.
Ring og forhør nærmere om muligheder og egenskaber.

Glaslister

Sprosselister

Slaglister

Bundstykker

Danmarks førende leverandør af beslag 
og værktøj til dør- og vinduesbranchen
Ekspert i beslag og værktøj 
Carl Ras Engros Beslag i Holstebro er 
kædens ekspert til dør- og vinduesindus-
trien og har betjent denne branche i mere 
end 30 år. Vi er medlem af brancheforenin-
gen VinduesIndustrien og har gennem vort 
medlemskab altid fi ngeren på pulsen.

Vore veluddannede faglærte medarbej-
dere er altid parate til at yde optimal og 
værdiskabende service, og vi besøger gerne 

dig for at fi nde den bedste løsning for din 
virksomhed.

Både standardiseret og specialiseret
Vi leverer alt fra standard- til specialløs-
ninger og indgår meget gerne i et partner-
skab, hvorved vi sammen kan løse dine op-
gaver på bedste vis. Vi udvikler i samarbejde 
med dig alternative beslag, hvis nødvendigt, 
og lader dem fremstille af vores professio-
nelle leverandører. 

Carl Ras Engros Beslag, Sletten 31, 7500 Holstebro - Tlf. 97 42 33 11 - Fax 97 40 43 00 - Email: creb@carl-ras.dk

Besøg også 
www.carl-ras.dk

Se mere påwww.creb.dk

Vi har 
mere end 

27.000 varenr. 
på lager
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Håndværker- 
& Brugervejledning

VINDUER OG YDERDØRE 
I TRÆ

InFormATIon TIl medlemmerne

VinduesIndustrien søger fortløbende at sikre en effektiv og opda-
teret information til sine medlemmer og understøtter dem her- 
udover med publikationer, som også kan anvendes eksternt.

Et eksempel herpå er bogen ”Værd at vide om vinduer”, der er et 
informativt skrift om vinduer målrettet de forbrugere som står og 
skal vælge nye vinduer. bogen sælges gennem sekretariatet, kan 
downloadedes på nettet eller fås hos de enkelte medlemmer.

VinduesIndustrien udsender også løbende en række tekniske publikationer til medlemmerne. ek-
sempler herpå er: ”Håndværker- og brugervejledning”, Branchevejledning” og ”Tekniske Bestem-
melser – vinduer og yderdøre.”

Foreningens hjemmeside - www.vinduesindustrien.dk - er central for den løbende kommunikation 
både internt og eksternt.

medlemsFordele

der er mange fordele ved et medlemskab af VinduesIndustrien:
• Løbende opdatering om nye myndighedskrav.
• Indflydelse på lovgivning, bestemmelser og andre offentlige krav.
• Forsikringsprogram med gode rabatter.
• Fælles markedsføring.
• Informative medlemsmøder.
• Produktionsstatistikker hver tredje måned.
• Publikationer til professionelle og forbrugere.

To slAgs medlemmer
VinduesIndustrien bygger på to typer medlemmer: ordinære medlemmer, som er de primære 
producenter af vinduer og døre – uanset, hvilke materialer de arbejder i. udover det centrale 
medlemskab vil de være knyttet til en af de tre sektioner – træ, metal eller plast.

Associerede medlemmer tæller virksomheder og leverandører, som ikke selv fremstiller vinduer 
og døre, men typisk fungerer som underleverandører til branchen. som associeret medlem har 
man adgang til alle medlemsfaciliteter, men har ikke stemme- eller valgret.



Din leverandør af:
• Hængsler til glasdøre
• Værnglas
• Glashylder
• Glasbeslag
• Diverse specialopgaver - bare spørg
• God service og levering til tiden!

• Energiruder
• Solafskærmning
• Sikringsruder
• Sikkerhedsruder
• Lydruder
• Alarmruder
• Brandruder

• Hærdet glas
• Lamineret glas
• Facadeglas
• Bygningsglas
• Spejle
• Interiørglas
• Hærdede glasdøre

dp glas a/s Ulvehøjsvej 3 • 8670 Låsby • Tlf. 86 94 54 44 • www.dp-glas.dk

O.H. Industri A/S fremstiller et bredt sortiment af isolerede dørplader og fyldinger til vindues- og dørvirksomheder.
Flexibilitet · Kvalitet · Service · Kort leveringstid · Totalløsning

Med 4 forskellige beslagsystemer tilpasset 4 forskellige 
noter dækker PN  ethvert behov

Hvor der er godt håndværk, sidder der nok et PN beslag

noter dækker PN  ethvert behov
Med 4 forskellige beslagsystemer tilpasset 4 forskellige 
noter dækker PN  ethvert behov

Hvor der er godt håndværk, sidder der nok et PN beslag

noter dækker PN  ethvert behov
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A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK
JACOB PETERSENSVEJ 9, DK 9240 NIBE TLF: (+45) 98 35 15 00

kd.galsebapi@apikd.galsebapi.www
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VinduesIndustrien
Kongsvang Allé 24
8000 Århus C

T: +45 72 20 18 22
F: +45 72 20 18 23

info@vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk

VIl du VIde mere om brAnChen eller pÅTænKer 
du eT medlemsKAb? KonTAKT seKreTArIATeT:


