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Ved genopbygning af to bevaringsværdige byg-
ninger i Vanløse var det afgørende for arkitek-
turen at få fremstillet specielle vinduesbånd af 

træ, der lå tæt op ad de oprindelige. 
Efter en række undersøgelser viste det sig, at 
Moestrup Tømrer & Snedker er i besiddelse 

af den faglige ekspertise. De var i stand til at 
fremstille de specielle vinduesbånd, hvor ud-
tryk og kvalitet var særdeles tilfredsstillende. 

Jan Knudsen, arkitekt MAA 
og senior konsulent, JJW ARKITEKTER

Arkitekt på renoveringen af 
Katrinedals Skole i Vanløse 2018



KVALITETEN LIGGER 
I DETALJERNE
Hos Moestrup hænger vi os i detaljerne – og det er 
vi stolte af. Siden virksomhedens etablering i 1991 
har vi produceret tusindvis af vinduer og døre for 
vores kunder. 

Kvalitet, omhyggelighed og pålidelighed er nøgleord 
for os. Vi arbejder efter de højeste faglige stan-
darder, og vi sætter en ære i at overholde aftaler.

Alle vores medarbejdere er faguddannede, og langt 
de fleste har mange års erfaring i byggefagene. At 
arbejde professionelt med rådgivning og udførelse 
af byggeopgaver er for os ikke bare et arbejde – 
det er en livsstil.

Træ er et levende materiale, og som tømrere og 
snedkere har vi årelang erfaring i at anvende de 
forskellige træsorter optimalt til den enkelte opgave.

Gennem løbende efteruddannelse af vores med-
arbejdere og massive investeringer i ny teknologi 
kan vi løse selv de mest krævende opgaver inden 
for døre og vinduer i træ til historiske, fredede og 
bevaringsværdige bygninger.

Det vil glæde os at arbejde sammen om jeres 
næste projekt - og sammen sikre respekten for 
kulturarven, arkitekturen og de klassiske hånd-
værkstraditioner. Til glæde for nuværende og 
kommende generationer.

Niels Moestrup



KLASSISK HÅNDVÆRK 
OG NY TEKNOLOGI
Ved renoveringsopgaver i fredede og bevaringsværdige 
bygninger bliver der med rette stillet høje krav til udseende
og materialevalg.

På vores moderne maskinsnedkeri arbejder de stolte håndværks-
traditioner side om side med ny teknologi. Her kan vi udføre alle 
former for snedkerarbejde, der indfrier forventninger og krav til 
de løsninger, der skal indgå i det historiske byggeri og gamle 
arkitekttegnede vinduer, som f.eks. Kay Fisker vinduer. 

Der tages både klassiske værktøjer, metoder og maskiner i brug, 
når vi producerer vinduer, døre og profiler til de gamle bygninger 
– men også helt moderne udstyr indgår i arbejdet med at sikre 
det perfekte resultat.

Vi arbejder således i AutoCAD på tegnestuen - og på vores 
store maskinsnedkeri har vi avancerede CNC-maskiner, der 
bidrager til at løse de mest krævende opgaver. Nogle af de 
større opgaver har blandt andet været den store Dome of 
Vision 2.0 i Stockholm samt Vestersøhus i København.



DET RIGTIGE MATERIALE 
TIL OPGAVEN
Træ er et fantastisk materiale. Det er naturligt, og med den 
rette behandling kan det holde i generationer. Allerede ved 
udvælgelsen af træet er det vigtigt at finde netop dén træsort 
og dét sted på træstammen, der skal anvendes til formålet 
– og som skal matche bygning og æstetik.

Bæredygtighed og respekt for miljøet er vigtigt hos os. 
Derfor anvender vi kun træ fra anerkendte producenter og 
leverandører – uanset om det er fyrretræ, ædeltræ eller 
hårdttræ. For de klassiske træsorters vedkommende har de 
typisk fået lov til at vokse sig store og stærke i produktions-
skove i Sverige og Tyskland, der er store skovnationer. Uanset 
træsort leveres nødvendige certifikater naturligvis gerne til de 
pågældende byggerier, hvor det måtte ønskes.

Selv om materialeprisen på den særlig 
holdbare træsort var høj, så blev prisen for 

vinduerne som helhed ikke væsentlig højere. 
Men, holdbarheden af vinduerne er lige så 

høj, som i de oprindelige vinduer. Her bidrog 
Moestrup aktivt i processen frem mod det 

gode resultat.

Mette Nørgaard, arkitekt MAA
Rørbæk & Møller Arkitekter A/S

Arkitekt på renoveringen af Vestersøhus
 i København 2015-2016
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DET ER 
RESULTATERNE, 
DER TÆLLER

DET VIL GLÆDE OS AT SKABE 
DE NÆSTE SAMMEN MED JER!

Det, der gjorde Moestrup særligt egnet til 
opgaven, var den passionerede måde, som de går til 
håndværket på, hvor vi godt kunne se, at de kunne 
noget helt specielt. De havde de faglige forudsæt-

ninger for at løse opgaven nemlig, at få top moderne 
CNC-styret maskineri til at producere vinduer på en 

gammeldags håndværksmæssig måde.  

Mette Nørgaard, arkitekt MAA
Rørbæk & Møller Arkitekter A/S

Arkitekt på renoveringen af Vestersøhus, Kay Fisker vinduer, 
i København 2015-2016
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