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Udestuer

Uderum i topkvalitet – et frirum til drømme
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Telefonerne er åbne 
alle ugens 7 dage 

kl 8.00 - 20.00 hele året

70 20 58 59

Vi har 

udstillinger 

i Jylland på Fyn 

og Sjælland. 

Læs mere på 

ahlnor.dk

Vores helt klare styrker ligger indenfor udestuer 

i glas/aluminium samt  pavilloner i træ og vedlige

holdelsesfri plast. Det gør os til en af de førende 

indenfor denne branche. Arbejdet udføres af egne 

Ahlnor er et familieejet firma med mange års erfaring indenfor 
udestuer, pavilloner, tilbygninger, terrasse overdækninger og orangerier 

Velkommen

Garanti for kvalitet 
Vi sælger kun kvalitetsprodukter. Vi tør derfor stå inde
for det vi laver og vore produkter er derfor omfattet af 
5 års produktgaranti. 

Højt serviceniveau 
Vi sætter altid en ære i at yde en god kundeservice i alle dele af forløbet. 
Vi tilbyder totalløsninger med professionel rådgivning, tegninger, bygge
tilladelser, fundering, levering og opsætning. Vi anvender  kun kvalificeret 
dansk arbejdskraft og står selv for montage.
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Fleksible løsninger 

Alle vores udestuer produceres efter ordre, og som kunde har man derfor 

stor medbestemmelse. Det er muligt at skræddersy udestuen  præcis efter 

Jeres ønsker og behov.

En udestue der opfylder Jeres behov i mange år fremover
Vi benytter vedligeholdelsesfrie materialer som plast,  aluminium og glas.

Vi kan stå inde for  kvaliteten, så man er sikret et flot uderum i mange år fremover. 

En udestue har mange muligheder 

Når man skal købe en udestue kræver det mange overvejelser.

Den skal passe til ens ønsker og behov i mange år fremover.

Skal udeskuen benyttes fra tidlig forår til sen efterår ...eller hele året? 

Er den til hygge med familie og venner eller til ren afslapning?
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Vi tilbyder totalløsninger med rådgivning, tegninger, 
bygge tilladelser, fundering, levering og op sætning

Udestue - gode råd

Vi står til rådighed 
med professionel 
rådgivning igennem 
hele processen

Få glæde af naturen
En udestue giver følelsen af at sidde i haven og giver  samtidig 
ekstra plads til familie, venner og afslapning. En udestue er en 
nem og hurtig måde at udvide boligen på. Byg gerne stort så 
der er plads til planter, hyggekroge og gæster. Tag også højde 
for husets eksisterende arkitektur.

Fleksible løsninger 
Udestuer kan se meget forskellige ud og være mere eller 
mindre integrerede med resten af huset. Udestuerne 
produceres efter ordre og som kunde har man derfor stor 
medbestemmelse. Det er muligt at skræddersy en  udestue, 
så den passer præcis til Jeres behov. 

Vi arbejder med alle typer materialer. Vi opsætter mange 
udestuer i plast eller aluminium, men har også mulighed 
for træ og træ/alu.  Når det gælder udestuer i plast har vi 
udviklet vores helt egen model Classic – med høj kvalitet 
og en konkurrence dygtig pris. 

Isolering
Ahlnor har et stort udvalg af vedligeholdelsesfrie udestuer 
i plast og aluminium. Det er derfor nemt at vælge en ude
stue med den isoleringsgrad, der passer til Jeres behov. 

Placering
Placer udestuen så fordelagtigt som muligt i forhold til 
have, udsigt og sollys for at få mest udbytte af udestuen. 
Store træer giver skygge, hvilket kan være en fordel om 
sommeren men en ulempe i foråret og efteråret.

Vi monterer gerne
Vi har vores egne erfarne montageteams, som kan stå inde 
for deres arbejde og leverer en professionel  montage. 

Byggetilladelse og regler
Det er vigtigt ikke at gå i gang med opsætningen, før end 
 byggetilladelsen er klar. Ansøgningen skal være  skriftlig 
og indeholde tegninger og beskrivelser af udestuens 
 placering, opbygning og materialer. Husk også at færdig
melde byggeriet til kommunen. En udestue tæller med i den 
samlede bebyggelsesprocent, som ofte er 30%. 
Man skal derfor også have opdateret BBRmeddelels
en. Husk at kontakte forsikringsselskabet og få policen 
opdateret. Vær opmærksom på kravet om en minimums
afstand på 2,5 meter til skel. Vores konsulenter står altid 
til rådighed med gode råd og vejledning. Vi tilbyder også 
totalløsninger, hvor vi hjælper med bygge tilladelsen. 

Bestil et konsulentbesøg
på telefon 70 20 58 59

Info om udestuer
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Classic udestue i plast
En topisoleret udestue i plast med termoruder,
en flot udestue med minimal vedligeholdelse

Model Classic fås 
i mange stilarter, 
størrelser og farver

∙ Udestuen skræddersyes 
 ud fra Jeres individuelle mål
∙ Lavenergi termoruder
∙ Isolerede elementer i plast
∙ Vedligeholdelsesfri

Vi kommer gerne forbi og 
måler op til Jeres udestue. 
Ring på telefon 70 20 58 59 

Classic er en flot udestue i plast med 
minimal vedligeholdelse.  Udestuen er 
bygget af en kraftig træ konstruktion 
og elementerne er produceret af 
form stabilt PVC med indlagt metal
forstærkning. Plast elementerne bevarer 
deres farve i mange år. De er samtidig 
UV modstandsdygtige hvilket betyder at 
solens stråler ikke mørner profilerne.

Udestuer  
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Classic isoleret udestue i plast med termoruder

Classic udestue er med 
isolerede plastprofiler 
og termoglas. Det giver 
et behageligt indeklima 
uanset vejret udenfor.  

Man kan i dag købe billige ”saml
selv”udestuer i mange bygge markeder. 
Desværre er kvaliteten i de fleste 
 til fælde ikke noget at prale af. Ahlnor 
har derfor  udarbejdet sin helt egen 
 model Classic, hvor  kvaliteten er i top 
og  samtidig til en fornuftig pris. 

Hos  Ahlnor går vi op i  vejledning 
og service. Vi leverer en personlig 
udestue, der passer præcis til Jeres 
behov,  ønsker og drømme. 

Classic udestue i plast 
Pris pr. m2  fra kr. 10.000,- 
incl. fundament og opstilling / montage

Udestuer
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Ahlnor’s udestuer er 
et samlingssted for 
familie og venner 

Mulighederne er uendelige, fordi 
udestueelementerne altid tegnes og 
bygges præcis efter kundernes ønsker 
og behov.  Udestueelementerne kan 
naturligvis også fås i en anden farve 
end hvid. Vi hjælper med at finde den 
udestue , der matcher Jeres behov. 

Udestuer  
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Grøn Brun AntrazitHvid Andre RAL farver +15%

Vedligeholdelsesfri udestue i aluminium med termoruder
- Den kan bruges op til ca. 8-10 måneder om året 

Vi har totalløsninger med råd givning, 
tegninger, bygge tilladelser, 
fundering, levering og opsætning

Paris er en elegant udestue i vedligeholdelsesfri  aluminium. 
Få glæde af naturen og lyset fra tidlig forår til sen efterår.

∙ Et godt valg til alt slags vejr
∙ Til overvintring af planter
∙ Få mere glæde af haven eller udsigten
∙ Havemøblerne står altid godt beskyttet
∙ Et samlingssted for familie og venner
∙ Et frirum til afslapning og fordybelse
∙ Mulighed for individuelle løsninger, 
 der er tilpasset Jeres behov

Paris udestue i aluminium med termoruder

Udestuer
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∙  Skydedøre i front
∙  Vinduer med termoruder
∙  Incl. 12 tagvinduer
∙  Profiler i aluminium
∙  Mulighed for ekstra døre
 samt tagvinduer
∙  Integrerede tagrender og nedløbsrør

Dybde:  3 m eller 4 m
Længde: Fra 3,00 m 
Højde yderst: 2,28 m
Højde væg: 2,59 m / 2,68 m
Incl. skydedøre i front

En udestue er et lyst 
frirum med sin helt 
egen atmosfære. Her 
er det muligt at nyde 
naturen fuldt ud.

Udestuer  
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Dybde 3 m
Vist med 

ekstra tilbehør.
Højde yderst: 2,28 m
Højde væg: 2,59 m
Længde: 3 - 8 m

3  8 m4 m
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68
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2,
28

 m

Dybde 4 m
Vist med 

ekstra tilbehør.
Højde yderst: 2,28 m
Højde væg: 2,68 m
Længde: 3 - 8 m

Alle priser er incl. 25% moms. Excl. levering og montering. Indhent tilbud

Sidehængt dør 9.995,-

LED spot i spær - pr. spær 2.200,-

Gardiner i tag - pr. tagglas 950,-

Ekstra tagvindue 9.995,-

Skydedør i gavl (Model - dybde 3 m) - tillæg  pr. gavl 15.000,-

Skydedør i gavl (Model - dybde 4 m) - tillæg  pr. gavl 18.000,-

Anden RAL farve - tillæg på standardpris + 15 %

Tophængt vindue 3.995,-  

Cylinderlås med nøgle 699,-

Elektrisk motor til styring af tagvindue 3.995,-

Automatik til tagvindue - så de bliver automatisk styret af sol, vind, regn og rumtemperatur 3.995,-

Fjernbetjening til tagvindue (til max. 4 tagvinduer) 2.495,-

Montage Indhent tilbud

Paris udestue i aluminium med termoruder

Paris kan bygges helt efter 
ønske og individuelle mål. 

Paris findes også i standardmål 
som ses i prislisten herunder.

Tilbehør til Paris udestue 

Paris standard-udestue i aluminium med termoruder Incl. en ekstra stolpe i fronten

  3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 

DYBDE 3 METER  79.995,- 89.995,- 104.995,- 114.995,-  129.995,- 144.995,-

DYBDE 4 METER  89.995,- 104.995,- 119.995,- 139.995,- 159.995,-  174.995,-

ANTAL TAGVINDUER  1 1 2 2 3  3 

Paris bruges som  almindelig udestue, 
 vækst hus eller begge dele

Udestuer
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Udestuen skræddersyes 
ud fra Jeres individuelle mål.

∙ Lavenergi  termoruder
∙ Isolerede profiler i aluminium

En isoleret udestue i aluminium er den helt optimale løsning 
 til  udvidelse af boligen. Denne udestue er i absolut top
kvalitet og skræddersyes så alle detaljer er  tilpasset det 
bestående hus. Udestuerne er frem stillet i slidstærke 
 materialer og har  isolerede  aluminiumsprofiler med 
 termo ruder. Ahlnor’s kvalitetsudestue opfylder Jeres 
behov og drømme i mange år fremover.

Udestue med isolerede aluminiumsprofiler
pris pr. m2  fra kr. 15.000,-
incl. fundament og opstilling / montage

Der er mulighed for store opluk 
med folde- eller skyde døre, så 
udestuen integreres med haven

Udestue i aluminium med topisolerede profiler
En isoleret kvalitetsudestue med termoruder
i vedligeholdelsesfri aluminium 

Alle priser er incl. 25% moms

Udestuer  
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En almindelig udestue kan nemt blive for moderne til 
ældre bygninger. Derfor har vi også løsninger til mere 
nostalgiske huse. 

Udestuerne fremstilles i vedligeholdelsesfri aluminium og 
kan bl.a. leveres med store opluk. Fælles for de engelske 
udestuer er den høje kvalitet og de mange flotte detaljer, 
der læner sig op af en udestue fra de gode gamle dage og 
derved passer fint ind til  husets øvrige facetter.

Pris pr. m2  fra kr. 15.000,-
incl. fundament og opstilling / montage

Den engelske udestue er både smuk 
og romantisk. Et funktionelt frirum, 
der fremtræder lyst og rummeligt.

Engelsk udestue i aluminium med isolerede profiler
Gennemført engelsk charme med flotte detaljer, 
der passer godt til især ældre bygninger

Alle priser er incl. 25% moms

Den engelske kvalitets 
ude stue er fremstillet i 
vedligeholdelsesfri aluminium 
med termoruder og isolerede 
profiler.

Udestuer
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De afrundede stjerneudestuer 
har et fantastisk lysindfald fra alle sider

Bestil et konsulentbesøg
- vi kommer gerne forbi og måler op.
Ring på telefon 70 20 58 59

Stjerneudestue

Stjerneudestuen laves som alle vores andre stuer efter 
kundens ønsker og behov, som en uopvarmet vinterhave 
med meget glas, eller måske en opvarmet med brystnings
mur og fast tag, eller en kombination af fast tag og tagglas, 
mulighederne er mange.

Hos Ahlnor har I mulighed for at få et uforpligtende 
besøg af vores konsulent for at drøfte Jeres drømme og 
muligheder. Vi tilbyder totalløsninger med rådgivning, 
 tegninger, bygge tilladelser, varmetabsberegning, funde
ring, levering og op sætning.

Udestuer  



Ahlnor satser på kvalitet og professionel rådgivning
God service er en selvfølge hos Ahlnor – både før 
og efter en handel. Derfor er man altid velkomne til at 
kontakte os for en snak om mulighederne. Vores 
konsulent kommer gerne ud og laver en opmåling 
og giver et uforpligtende tilbud.

Besøg vores 1.500 m2 store udstilling i Christiansfeld 
Vi udstiller havepavilloner i træ og vedligeholdelsesfri plast,  udestuer i 
plast og alu, veranda, terrasseoverdækning, pergola, pavillon 360o samt 
folde og skydedøre. Besøg Industrivej 9 i Christiansfeld.

Åbningstider i Christiansfeld
Hverdage fra 9.0016.00  fredag 9.00  15.00
lørdage  kl.10.0014.00 (i perioden 3/3  30/9)

Vi har udstillinger i Jylland og på Fyn 

Telefonerne er åbne alle ugens 7 dage 
kl 8.00 - 20.00 hele året

70 20 58 59

Ring 70 20 58 59 og få en snak om drømmeprojektet

Ring til Tinne og Søren 
Ahlmann, der står for 
både kundekontakt 
og den daglige ledelse 
af den familieejede 
 virksomhed Ahlnor. 

Ring på telefon 70 20 58 59 
eller se mere på ahlnor.dk

Ahlnor · Industrivej 9 · 6070 Christiansfeld · Tlf. 70 20 58 59 · E-mail: info@ahlnor.dk · www.ahlnor.dk
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PAVILLON OVERDÆKNING FOLDEDØRE PERGOLA

CLASSIC UDESTUEPAVILLON 360oORANGERITILBYGNING

MELLEMBYGNING VERANDA

Vi bygger frirum og livskvalitet... Stort udvalg afindividuelleløsninger


