
! ! VÅGN OP ! ! 
 
Har du og din andelslejlighed problemer med 

trafikstøj, træk eller kulde? 

Så er et forsatsvindue en god måde at begrænse problemerne 
på! 
Nu har du for første gang mulighed for at anskaffe forsatsvinduer specielt fremstillet 
til A/B Borups vinduer! Vi regner med at sætte produktion i gang af vinduerne i løbet 
af 2006 og søger nu beboere som vil være med i ordningen. 
Her følger nogle fakta. Et forsatsvindue kan blandt andet: 
 

1. Halvere trafikstøjen i lejligheden, dvs. dæmpe 10 dB(A) mere end dine vinduer 
gør i dag. 

2. Begrænse kuldenedfald fra vinduerne 
3. Reducere varmeforbruget 
4. Begrænse træk fra vinduerne 

 
Et forsatsvindue forøger komforten i lejligheden og får dig til at glemme trafikken 
udenfor. Er du interesseret? Så mød op på et af vores Åbent Hus arrangementer. 
Byggegruppen har installeret et sæt prøvevinduer i en lejlighed ud mod Borups Allé. 
Her har du mulighed for selv at se vinduerne, høre og mærke forskellen og at stille 
spørgsmål. 
 
Priserne er foreløbige ca. priser: 
1 fag: max 3.000 kr. 
2 fag: max 5.000 kr. 
3 fag: max 6.000 kr. 
 
..og det kan blive billigere, hvis vi er mange, der går sammen om at købe et stort 
parti hjem! 
 



Forsatsvinduerne monteres på de eksisterende vinduer. Forsatsvinduerne består af 
en ramme og to vinduer. Rammen skrues fast i det eksisterende vindue. De to 
vinduer er hængslet på rammen og kan derfor åbnes indad og endda tages ned, hvis 
man ønsker det: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billeder af forsatsvindue til 2 fags vindue. De to vinduer er hængslet på en ramme som er 
skruet fast i det eksisterende vindue. Mellem det nye og gamle vindue er monteret 

gummilister som isolerer mod støj, vibrationer og kulde. 
 

Åbent Hus: 
Kom selv og se vinduerne! 
Borups Allé 230, 1.tv. 
 

8. marts 
…og 

9. marts 
 
Begge dage  
17:30 – 19:00 
 
Spørgsmål: 
byggegruppen@abborup.dk 

 
 


