
Selvom det larmer ude på gaden, behøver det ikke støje i din 
stue. Med forsatsvinduer kan du dæmpe støjen på en effektiv 
og moderne måde. 

Hvorfor vælge et forsatsvindue?
Et forsatsvindue er en af de mest effektive måder at dæmpe 
støjen på. Ikke nok med, at du fjerner trafikstøjen fra dit hjem, 
du sparer også på varmen.  Resultatet er mindre støj og en lavere 
varmeregning. 

Billig og bæredygtig løsning
Forsatsvinduet monteres indvendigt på det eksisterende vindue, 
så du behøver ikke skifte dit vindue ud. Det gør det til en billig 
og bæredygtig løsning. Det koster fra 1500 kroner per kvadrat-
meter, alt efter hvilken løsning du vælger.

Nemt at lufte ud og gøre rent
Et forsatsvindue kan monteres på flere forskellige måder. Det er 
nemt at åbne og lufte ud.  Det kræver næsten heller ikke mere 
pudsning end et normalt vindue. 

Bevar originalerne
Ældre huse med originale vinduer har en særlig charme og 
kvalitet. Forsatsvinduer gør det muligt at bevare den oprindelige 
arkitektur uden at gå på kompromis med indeklima og komfort.

Klassisk og moderne
Forsatsvinduet fås i mange forskellige designs, så du kan vælge 
den løsning, der passer til din bolig. Der er løsninger til gam-
meldags vinduer og moderne vinduer. 

Kontakt Glarmesterlaugets Energiforsatsgruppe for mere 
information

Forsatsvinduer er en  
fantastisk løsning, når du 
bor inde i byen

”

— Beboer på HC Andersens Boulevard, København



glarmesterlauget.dk

Moderne boligbyggeri eller klassisk etageejendom?  
Forsatsvinduet virker til alle slags hjem 

Stilhed efter støjen
Jens Gertsen flyttede ind i en helt ny ejerlejlighed på Østerbro 
i Aalborg, hvor der er meget trafik. Han havde regnet med, at 
de nye vinduer ville tage støjen. Men det kunne de ikke. Så 
han fik forsatsvinduer med helt tynde profiler, der var næsten 
usynlig på de store moderne vinduer.

 ” Da jeg hørte effekten i rummet, blev jeg virkelig overrasket. 
Lige pludselig var al trafikstøjen væk, siger Jens Gertsen.

Klassisk løsning fik bugt med støjen
Mette Vinding købte en lejlighed til sine børn i en klassisk 
københavnerejendom fra 1930’erne. Ejendommen ligger ved 
et meget trafikeret kryds med trafik hele døgnet. Så hun 
opdaterede lejligheden med forsatsvinduer, der passede til 
ejendommens klassiske stil.  

 ” Det har gjort en kæmpe forskel. Det er simpelthen så tydeligt. 
Når du lukker for vinduet, så er der lukket for støjen. Kommer 
der en udrykning kan du selvfølgelig høre det, men ellers er 
der ikke noget, siger Mette Vinding.

Kontakt Glarmesterlaugets Energiforsatsgruppe for at få 
mere at vide om, hvordan forsats vinduer kan hjælpe dig.

Glarmesterlaugets Energiforsatsgruppe

Aludesign 
Nyholms Allé 23, 2610 Rødovre
Telefon 36 41 14 66
E-mail info@aludesign.dk
aludesign.dk

Bøjsø Døre og Vinduer A/S
Højagervej 5-7, 6623 Vorbasse
Telefon 75 33 33 44
E-mail post@boejsoe.dk
boejsoe.dk

Glarmestre Snoer og Sønner A/S
Lærkevej 17, 2400 København NV
Telefon 38 34 03 11
E-mail snoer@snoer.dk
snoer.dk 

Optoglas ApS
Gøngehusvej 252, 2950 Vedbæk
Telefon 59 32 10 32 
Email info@optoglas.dk
optoglas.dk   

Trehøje Træindustri
Bødkervej 4, 7480 Vildbjerg
Telefon 97 13 25 70
E-mail mail@trehoje-traeindustri.dk
trehoje-traeindustri.dk  Kontaktperson: Kenneth Sylvestersen

Kontaktperson: Torben Snoer

Kontaktperson: Tommy Borg

Kontaktperson: Benny Buch

Kontaktperson: Janne Axelsen


