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Inspiration 

Få naturen ind i dine egne stuer 
– og forlæng sommeren! med
Jyske Udestuer.

Med denne brochure vil vi gerne 
give dig lidt inspiration til, hvor-
dan du kan få mere af det livsbe-
kræftende dagslys ind i din bo-
lig, og hvordan du kan følge na-
turens gang endnu tættere. 

Vore udestuer er altid individu-
elt tilpasset til den eksisterende 
bygning, hvilket giver en meget 
smuk harmoni mellem de enkel-
te bygningsdele og omgivelser-
ne. Derfor vælger flere og flere at 
opføre netop vores udestuer og 
vinterhaver.  

Uanset om du vælger en karnap, 
udestue eller vinterhave fra Jyske 
Udestuer vil du få glæde af den 
hele året. Ikke nok med, at den 
øger hele husets værdi, men den 
bliver også hurtigt huset mest 
populære rum samt et naturligt 
samlingssted for hele familien. 

Kig brochuren igennem – lad 
dig inspirere – og lad os snakke 
sammen om, hvordan vi laver 
din udestue, så du får dine øn-
sker opfyldt  

Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere 



Inspiration 



 

Inspiration 

Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere 

Vores koncept kan også 
udføres som en integre-
ret del af jeres hus, med 
materialer og arkitektur 
der er tilpasset netop 
jeres bolig. 

Med den rette rådgiv-
ning vil en sådan ude-
stue tilføre boligen ikke 
blot ekstra m², men og-
så et unikt miljø. 

Så har I idéen - Så fin-
der vi løsningen. 

Jyske Udestuer er hånd-
værk, når det er bedst. 



Produkt information 

Jyske Udestuer fremstiller ele-
gante udestuer, vinterhaver og 
karnapper af bedste håndværk 
og solide kvalitetsmaterialer. 

Vi bygger udelukkende indivi-
duelt byggeri og der er ingen 
grænser for udfoldelsesmulighe-
der og vi er åbne over for alle 
ideer, både når det gælder mate-
riale og form. 

Vi hjælper gerne med, at gen-
nemføre helt unikke detaljer, så 
du altid får den bedste og mest 
harmoniske løsning.  

Skal udestuen være af træ, træ/
alu. plast eller mahogni udfor-
met kvadratisk, trekantet, med 
skrå hjørner, eller noget tredje - 
så har vi altid løsningen! 

Vælg for eksempel den isoleren-
de tagløsning -  
System RIATHERM® består af 
en serie klare, opalhvide, tofar-
vede eller hvide Riatherm UV 
isoleringsplader i Polycarbonat 
eller slagfast Akryl med kom-
plette monteringssystemer. 
Der findes et stort udvalg af pla-
detyper, som f.eks. tilgodeser en 
god isolering, stor stivhed og 
slagstyrke og et behageligt ly-
sindfald - vigtige egenskaber for 
et godt miljø i udestuen eller 
vinterhaven. 
Generelt for hele vort program af 
kvalitetsplader er den specialbe-
handlede overside, som beskyt-
ter mod solens skadelige virk-
ninger. 

10 mm 2-lags 
Den ideelle plade til overdækning af 
terrassen, udhuset eller lignende 

10 mm 4-lags M-struktur 
En plade med stor stivhed som mini-
merer chancen for kondensdryp i car-
porten 

16 mm 6-lags 
Pladen er stivere og bedre isolerende 
end traditionel 16 mm ribbeplade 

25 mm 5-lags, 2-farvet 
2-farvet med en bronze-farvet overside
og opalhvid underside, der sikrer et
bedre indeklima.
Flot ”look” og intet blændende lys.
U-værdi 1,6

32 mm 4-lags M-stuktur 
Med en u-værde på 1,4 har vi her mar-
kedets bedst isolerende ribbeplade. 
Hvis der benyttet lav-energiglas i dine 
lodrette partier, bør du vælge denne 
plade. 

32 mm 4-lags Heatstop® 
Få mere glæde af din vinterhave. Takket 
være en speciel belægning på oversiden 
af denne unikke Akrylplade undgår du 
nu de store temperaturstigninger i 
vinterhaven, når solen skinner. Et 
behageligt lys møder dig inde i 
vinterhaven og de tilstødende rum. 
U-værdi 1,6

KVALITET MED GARANTI 
JYSKE UDESTUER ApS anvender udelukkende vinduer af højeste kvalitet, hvor fabrikanten er 
tilsluttet Dansk Vindues Certificering (DVC), Indeklimamærkningen, Energimærkningsordningen 
for Vinduer og Vinduesproducenternes Samarbejds Organisation (VSO)  er kunden sikret den 
bedst mulige garanti. 

Kvalitet 
Der anvendes limtræ i PUDSET L40 
kvalitet - org. skåret, hvilket mindsker 
risikoen for tørrerevner, knastudfald 
m.v.

Der anvendes skjulte beslag og andre 
»gode detaljer« som alle er med til at
skabe den bedste byggeetik. 

Styrke og form 
Limtræ er meget velegnet til bærende 
konstruktioner på grund af dets store 
styrke og store fleksibilitet med hensyn 
til udformning. 
Limtræ er stærkt, fordi det er limet sam-
men af mange sorterede lameller, hvil-
ket giver limtræet en stor styrke, der er 
mere end dobbelt så høje som normal 
tømmerkvalitet. 

Med limtræ har man mulighed for at 
give et byggeri sin hel egen karakter. 
Med de sammenlimede bøjelige lameller 
kan der fremstilles lige og krumme for-
mer efter ønske og til ethvert formål. 
Det åbner mulighed for at forvandle 
spændende arkitektoniske ideer til flotte 
unikke konstruktioner. 



JYSKE  UDESTUER  - EN OG SAMME MAND -
FØLGER JER IGENNEN HELE PROCESSEN: 

• Salg og tilbud

• Opmåling og beregninger

• Tegninger og ansøgninger

• Levering og montering

• Aflevering og kvalitetskontrol

LETTERE KAN DET IKKE BLIVE 

Kom og besøg vores udstilling: 

JYSKE UDESTUER ApS 
Jernbanegade 25 
DK-9530 Støvring 

Ring og bestil et uforpligtende besøg: 

JYSKE UDESTUER ApS 

Tlf.: 98 66 60 66 
Mobil: 23 43 60 66 
E-mail: salg@jyskeudestuer.dk 
Hjemmeside: www.jyskeudestuer.dk Ivan 
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