
Vi klæ’r dit hus

Vinduer & Døre
100% Danskproduceret

– i mange år!
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Om Ejnar 
Christiansen

ved Plast vinduer og døre fra 
Ejnar Christiansen Sølsted A/S

Ejnar Christiansen Sølsted A/S er en familieejet 
virksomhed som blev stiftet i 1958 og i dag har 
ca. 60 ansatte.

Virksomheden startede som en ren tømrer-snedker 
virksomhed i en lille garage i Sølsted. Siden er 
virksomheden vokset i over 60 år.

I 1974 startede virksomheden med produktionen 
af plast vinduer og -døre. I over 45 år har man 
videreudviklet sig med vægt på kvalitet, design, 
miljø og kunderne som højeste proritet.

Ejnar Christiansen Sølsted A/S er en ordre pro-
ducerende virksomhed, med et højteknologisk og 
moderne produktionsanlæg, der gør os i stand til, 
at levere kundetilpassede løsninger.

Alle vores produkter bliver produceret på vores 
egen fabrik i Sølsted ved Tønder i Sønderjylland.

Alle vores plast vinduer og døre er CE-mærket 
og kvalitetscertificeret i henhold til DVV(Dansk 
Vindues Verifikation). Ejnar Christiansen Sølsted 
A/S er medlem af Vinduesindustrien og omfattet 
af Vinduesindustriens garantiordning.

Hos Ejnar Christiansen Sølsted A/S sætter vi en 
ære i fortsat at kunne servicere selv de første vin-
duer vi lavede for mere end 45 år siden. Næsten 
alle reservedele er forsat på vores omfattende 
reservedels lager.

Virksomheden ledes i dag af 2 og 3 generation i 
skikkelse af Gert & Claus Christiansen. 

For naturens 
skyld

Vinduer og døre i plast er 100% vedligeholdelses frie, 
de skal kun vaskes og hængsler og beslag skal smøres 
årligt. Plastvinduer fra Ejnar Christiansen Sølsted er 
det oplagte valg hvis du ønsker nye vinduer i dit hus. 

• Skal aldrig males
• Kan ikke rådne
• Gratis rådgivning
• Danmarks bedste isoleringsevne
• Uforpligtende tilbud
• Landsdækkende Service
• 45 års erfaring
• 100% Dansk produceret
• Slanke profiler
• Alt i funktionsglas
• Optimalt lysindfald
• DVV certificeret produkter
• Miljø venlige

Fordele 
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TYPEOVERSIGT VINDUER

Sidehængte vinduer

411 422 431

4111 4221 4312

4112 4222 4312

421 441 461

4211 4411 4611

4218 4418 4618

4115 4225 4315

4116 4226 4316

4117 4227 4317

482 484 486

Faste karme

111 122 128 129 139 141

131 145 146 192 193

Topstyrede- / Drejkip vinduer

326 327 329 330 331

333 334 335 336 337

340 341 342 345 347

311 320 321 322 323

346 348 350 353 355

361 362 363 364 365
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Sidehængte/Dannebrogs
vinduer

EC´s sidehængte vinduer forener  nutidens 
moderne, funktionelle krav med stolte, gamle, 
danske vinduestraditioner. Traditioner som 
kendes fra de folkekære dannebrogs- og 
bondehusvinduer, der hører til de ældst kendte 
vinduestyper herhjemme. 

EC´s sidehængte vinduer harmonerer med 
alle boliger og bevarer og tilfører bygningen 
en rolig, smuk og velafbalanceret facade. 
Dannebrogsvinduet og bondehusvinduet har 

overlevet mange arkitekturskift og fremstår 
i princippet med samme udformning som for 
over 200 år siden. Et vidnesbyrd om, at her står 
man overfor et særdeles stærkt vinduesdesign.

Forskellen fra de gamle trævinduer til EC´s 
sidehængte vinduer er ganske svær at få øje 
på - i hvertfald når det gælder udseendet. 
Men der er alligevel en verden til forskel. EC´s 
vinduer kræver et minimum af vedligeholdelse 
og minimal belastning af miljøet.

100% Danskproduceret
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www.ejnar-christiansen.dk
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Topstyrede vinduer

EC´s topstyrede vindue er velegnet i bygninger, 
hvor der er mulighed for at rengøre den ud-
vendige side udefra, fx i et-plans-huse eller 
stueetagen i etageejendomme. 

EC´s topstyrede vinduer passer godt til nye 
bygninger, hvad enten det er med store glas 
flader eller det er med poster, vi laver dem lige 
efter stil og ønske. 

EC´s topstyrede vinduer er også ideelle til  
udskiftning af dine eksisterende vinduer. 

En lang række parcelhuse bygget i 60´erne og 
70´erne er traditionelt monteret med udadgå-
ende topstyrede vinduer. Hvis der ønskes at 
bibeholde den type vinduer, er EC´s topstyrede 
vinduer den rigtige løsning.

Ved åbning af vinduet glider rammens top ned-
ad samtidig med, at bunden åbner udad. Det 
giver gode ventilationsmuligheder, da luften 
nu kan passere frit både foroven og forneden.

100% Danskproduceret
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www.ejnar-christiansen.dk
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Dreje-kip vinduer

EC´s dreje-kip vinduer kombinerer store 
vinduespartier med det et moderne design. 
Dreje-kip vinduer er funktionelle med fordele 
som f.eks. behagelig udluftning, pudsning fra 
indvendig side og den gode tyveri sikring.

EC´s dreje-kip vinduer leveres selvfølgelig i 
specialmål og med alle muligheder for udform-
ning med sprosser og poster både vandret og 
lodret. Ligesom de leveres i både 70 og 120mm 
karm, alt efter indbygningsstedet.

100% Danskproduceret
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www.ejnar-christiansen.dk
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Facadedøre
EC´s Facadedøre er det rigtige valg. Hvad enten 
du skal renoverer dit ældre hus eller bygge nyt. 
Design, funktion og isolering er i top.

Facadedøre kan være udadgående eller indad-
gående.

Vores døre leveres i 70 og 120mm karm, vi  
leverer i alle mål og med alle udformninger

EC´s facadedøre er som standard forsynet med 
greb, langskilte og seks stiftscylindre. Cylindre 
kan leveres enslukkende.

Aktivering af lås sker via greb og yderligere 4 
lukkepunkter. 

Facadedøre leveres også med et bredt udvalg 
af fyldninger i alle farver se mere herunder.

502 Facadedør. 509 Facadedør. 511 Facadedør. 520 Facadedør. 524 Facadedør. 513 Facadedør.
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100% Danskproduceret
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540 Facadedør. 550 Facadedør. 560 Facadedør. 507 Facadedør. 578 Facadedør. 530 Facadedør.
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580 Terrassedør. 590 Terrassedør. 592 Terrassedør. 593 Terrassedør. 583S Terrassedør. 583D Terrassedør.
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Terrassedøre
EC´s terrassedøre er det rigtige valg. Hvad  
enten du skal renoverer dit ældre hus eller 
bygge nyt. Design, funktion og isolering er i top.

Terrassedøre kan være udadgående eller 
indadgående.

Vores døre leveres i 70 og 120mm karm, vi  
leverer i alle mål og med alle udformninger.

EC´s terrassedøre er som standard forsynet 
med greb indvendig og fingerskål udvendig.

100% Danskproduceret
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570 Terrassedør. 572 Terrassedør.

TY
P

EO
V

ER
SI

G
T

Skydedøre
Hvad enten du skal renoverer dit ældre hus 
eller bygge nyt, så kan en skydedør fra EC 
sættes i. Design, funktion og isolering er i top.

Skydedøre er indadgående og kan leveres med
kip som giver ekstra gode udluftningsmuligheder.
Vores skydedøre leveres i 70 og 120mm karm, vi 
leverer i alle mål og med alle udformninger.

100% Danskproduceret
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Glastyper

Farver
EC Vinduer  og døre kan leveres med farve på udvendig side - indvendig side er altid hvid. 

Farverne er tilnærmet viste RAL-numre.

Alu - Line.

Svenskrød Ral 3011 Brun Ral 8017

Grå Ral 7038 Hvid Ral 9016 Antrazit Ral 7016 Sort Ral 8022

Blå Ral 5007 Grøn Ral 6005

Chinchilla Gusantik Cotswold

Satineret GlasOrnamet 523 Silvit Abstracto

Alt Deutsch K

sheffield oak  
concrete 
(shoc) 
Farbcode: 470-3003 
ap-Nr.: 21

aludec  
DB703
(db703dec) 
Farbcode: 470-1014 
ap-Nr.: 07

sheffield oak  
alpine 
(shoa) 
Farbcode: 470-3002 
ap-Nr.: 20

aludec  
jet black
(jbm

dec) 
Farbcode: 476-6062 
ap-Nr.: 04

aludec  
fenstergrau
(fgdec) 
Farbcode: 470-6066 
ap-Nr.: 37

turner oak  
toffee
(toto) 
Farbcode: 470-3004   
ap-Nr.: 22

aludec  
basaltgrau
(bgdec) 
Farbcode: 470-6048 
ap-Nr.: 08

turner oak  
m

alt
(tom

) 
Farbcode: 470-3001 
ap-Nr.: 19

aludec 
 anthrazitgrau
(agdec) 
Farbcode: 470-6003 
ap-Nr.: 03

aludec 
 verkehrsw

eiß
(w

edec) 
Farbcode: 470-6030 
ap-Nr.: 36

aludec  
um

bragrau
(ugdec) 
Farbcode: 470-6065 
ap-Nr.: 12

Nach der erfolgreichen Einführung der w
oodec-Oberfläche kom

m
t 

jetzt eine neue Oberflächengeneration: aludec.

aluplast ist auch in diesem
 Bereich w

ieder Vorreiter und greift sehr 
erfolgreich Designideen aus den Bereichen Interieur und W

ohnen 
auf. Nachdem

 m
an m

it w
oodec den Trend Fenster m

it hochw
ertigen 

Oberflächen zu veredeln eingeführt hat, w
ird nun eine w

eitere Ober-
flächengeneration  angeboten: aludec bietet den hochw

ertigen Look 
einer Alum

inium
-Vorsatzschale gepaart m

it der einfachen Kunst-
stoffprofil-Verarbeitung. 

Bieten Sie Ihren Kunden m
ehr Farbvielfalt in H

olz-Alu-Optik, eine 
angenehm

e Haptik und schonen Sie gleichzeitig die Um
w

elt!
Bitte beachten Sie: Dichtungen sind bei Dekorprofilen grundsätzlich 
schw

arz außer bei sheffield oak alpine und aludec verkehrsw
eiß. Trotz 

höchster Sorgfalt bei der Fertigung kann es bei den Oberflächen zu 
gering fügigen Farbabw

eichungen kom
m

en. Für die w
oodec-/aludec- 

Serie gelten die Lieferzeiten aus der Preisliste.

w
oodec 

&
 aludec

NEU
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Nach der erfolgreichen Einführung der w
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aluplast ist auch in diesem
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ieder Vorreiter und greift sehr 
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ohnen 
auf. Nachdem

 m
an m

it w
oodec den Trend Fenster m

it hochw
ertigen 

Oberflächen zu veredeln eingeführt hat, w
ird nun eine w

eitere Ober-
flächengeneration  angeboten: aludec bietet den hochw

ertigen Look 
einer Alum

inium
-Vorsatzschale gepaart m

it der einfachen Kunst-
stoffprofil-Verarbeitung. 

Bieten Sie Ihren Kunden m
ehr Farbvielfalt in H

olz-Alu-Optik, eine 
angenehm

e Haptik und schonen Sie gleichzeitig die Um
w

elt!
Bitte beachten Sie: Dichtungen sind bei Dekorprofilen grundsätzlich 
schw

arz außer bei sheffield oak alpine und aludec verkehrsw
eiß. Trotz 

höchster Sorgfalt bei der Fertigung kann es bei den Oberflächen zu 
gering fügigen Farbabw

eichungen kom
m

en. Für die w
oodec-/aludec- 

Serie gelten die Lieferzeiten aus der Preisliste.

w
oodec 

&
 aludec

NEU

DB - Grå granit Sort granit
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Glastyper

Farver

www.ejnar-christiansen.dk

Tilbehør

Greb

Ventil

Cylinder Hængsel

Greb skydedørs

Greb drejkip Greb terrassedør
 Aflåseligt

Greb facadedørGreb aflåst med 
oval cylinder

Greb Topstyret-
sidehængt 

Børnesikring

Cylinder nøgle-nøgle

Cylinder med vrider

Dørhængsel

Greb Topstyret-
sidehængt

Greb facadedør
messing

Greb terrassedørGreb Topstyret-
sidehængt
Aflåseligt

Friskluft ventil

Greb finger



Ejnar Christiansen
Ribelandevej 84
6270 Tønder

Tlf. +45 74 71 13 90
ejnar-christiansen.dk

Ekspert i lavenergi 
plastvinduer og 
plastdøre

Hvad enten du skal renovere dit ældre hus eller bygge nyt, producerer 
Ejnar Christiansen Sølsted A/S flotte døre og vinduer i plast der giver 
dig bedre design, funktion og isolering samt mindre vedligehold og 
varmeudgifter.

Lad os guide dig igennem vores store produktsortiment så vi 
sammen finder den helt rigtige løsning til din ejendom.

Se meget mere på www.ejnar-christiansen.dk 

For naturens 
skyld


