
MURERMESTERVILLA

60’ER-VILLA

Ældre villaer har en særlig 
herskabelig stil og sjæl, 
som mange vælger at 
bevare.

De klassiske étplansvillaer 
dyrker større vinduespartier, 
som giver lys og udsyn. 

Nogen foretrækker at 
vælge selv, mens andre 
skal have hjælp. Det 
kræver gode rådgivere, og 
det finder du naturligvis i 
vores showrooms. 

Kig ind - vi er klar til at 
hjælpe dig i hele landet.

SOMMERHUS

Det lille sommerhus bevarer 
sin charme med sprossede 
vinduer og døre. 
Energivinduerne sørger for, 
at huset også kan holde på 
varmen om vinteren. Hvad drømmer du om?

VI HAR STILARTER TIL ETHVERT UDTRYK

www.sparvinduer.dk +45 70 20 18 87 sparvinduer@sparvinduer.dk

Hvad drømmerdu om ?

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN

Blytækkervej 22
9000 Aalborg

Cedervej 9
7400 Herning

Bytoften 8
5550 Langeskov

Håndværkervej 82
4000 Roskilde

Merkurvej 6A
4700 Næstved

JYLLAND FYN SJÆLLAND

VORES SHOWROOMS
Kig forbi



Få vores hjælp til at skabe dit eget udtryk. Vælg 
blandt andet mellem tre forskellige slags 
materialer...

Det giver nemlig plads til 
drømmene, og rum til at 
realisere dem, uanset om det 
er en lille udskiftning, eller et 
stort projekt.  

Vores ambition er at levere 
vinduer og døre på en måde, 
så du er tryg hele vejen, fra 
tanke til montering. 

Vi er alle forskellige, og det 
kræver et stort udvalg – det 
finder du naturligvis hos os. 
Du er velkommen i vores  
showrooms, hvor du kan 
opleve de mange modeller, 
og spørge os til råds om dit 
projekt. 

Vi tilbyder vejledning fra start 
til slut, så du kan få råd til den 
forandring, du drømmer om. 

Med nye elementer af træ kan 
ældre huse leve op til tidens 
energikrav, og bevare udtrykket. 

• Naturligt god kvalitet 
• Ofte den billigste løsning
•  Kan farvebehandles

TIL GODE DØRE OG VINDUER
Vi giver råd

Behøver ikke være dyre
KVALITETSVINDUER

DESIGN SELV...
VINDUER OG DØRE TIL DIT PROJEKT

Din garanti for god kvalitet 

Kvalitetsvinduer og -døre, som holder

Rigtig mange gode kundeanmeldelser

ENERGIMÆRKET

10 ÅRS GARANTI

“FREMRAGENDE” PÅ TRUSTPILOT

TRÆ

Vinduer og døre af træ/alu 
vælges ofte, fordi de kræver 
minimal vedligeholdelse.

•  Minimal vedligeholdelse 
•  Praktisk ude, naturligt inde
•  Moderne look

TRÆ/ALU

Vinduer og døre i PVC er komplet 
vedligeholdelsesfrie og ekstra 
modstandsdygtige. 

•  Ingen vedligeholdelse 
•  Høj isoleringsevne

•  Lang levetid  

PVC

ENERGI-VINDUER

INDBRUDSSIKKERHED

HØJ LYDISOLERING

UDFØRLIGT TESTET
Ingen forudbetaling Hurtig levering Professionel rådgivning


