Tidstypiskt utseende. modern konstruktion
Kopplade 1+2 utåtgående

Kopplade 1+1 utåtgående

Fasta fönster
D4/T4 isolerglas

Kopplade 1+2
inåtgående

Enkla inåtgående
D4/T4 isolerglas

Karmarna
( 55 x 115mm)
är utformade
för smidig
anslutning
mellan karm
och vägg

Enkla utåtgående
D4/T4 isolerglas

Kopplat 1+2 inåtgående
profil modern

Kopplat 1+2 inåtgående
profil 40-50-tal

Kopplat 1+2 inåtgående
profil Allmoge

Kopplat 1+2 inåtgående
(slät utsida)

Ytbeläggning
Målning: alla delar av fönstret behandlas i flera steg:
grundmålning, spackling/slipning och därefter färdigmålning. Kan fås penselstrykna (gammal känsla).
Standard är vitt täckmålat med NCS-kulör S 0502Y.
Andra kulörer i NCS- eller RAL-skalan liksom laserade
fönster kan fås som tillval.
Glas
Glasning: kopplat 1+2, ytterbåge med 4 mm floatglas.
Innerbåge med 2-glas isolerruta D4-12 alternativt D4-9.
Enkla in/ut, D4/T4 isolerglas. Kopplat 1+1 med 4 mm
floatglas. Lågemissionsglas samt argongas tillval.

2-glas isolerruta

Glasningslist: i kopplade fönster kittas ytterbågen, i
innerbågen vit plastlist till vitmålade fönster. Enkla in/ut
med vit plastlist. Till övriga kulörer samt till laserade
fönster är glasningslisten i trä.
Ytterruta av 4 mm
enkelglas
Energi/argongas
i tvåglaspaketet sänker
U-värdet (tillval)

Kittad ytterbåge

Grundmålat,
spacklat/slipat och
färdigmålat

Beslag
Slutbleck: slutbleck i förzinkat stål.
Hängningsbeslag: inåtgående fönster/dörrar symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål alternativt vitmålade.
Utåtgående produkter lyftgångjärn i förzinkat stål.
Handtag: vid spanjolett greppvänligt handtag i förkromat
utförande. Handtaget har distinkta lägen. Handtagsspärr
som tillval. Då ej spanjolett monteras på utåtgående
produkter används fönsterlås 280 VM. På inåtgående
produkter används vred med hake, s.k ”äggvred”.
Stängningsbeslag: spanjolett i förzinkat stål med
sidkolvar av typ kilkolv. Hakkolv som tillval. Koppelbeslag
i förzinkat stål mellan inner och ytterbåge. Fönsterbroms
tillval.
Ökat inbrottsskydd: ökat inbrottsskydd går att få som
tillval på öppningsbara produkter.
Vädringsbeslag: vädringsbeslag som tillval.
Barnsäkerhetsbeslag: handtagsspärr som tillval.
Barnsäkerhetsbeslag som tillval.
Ventil: ventil i bågen alternativt i karmen som tillval.
Tillval: fönster/dörrar med U-värde ner till 1,0 kw/m2K
samt ljudreduktion på Rw = 43 dB

Profiler – båge/spröjs

Profiler – Karm

Spår för fönsterbleck

Altan/balkongdörrar finns i motsvarande sortiment

Alltid valfria
karmyttermått

Inner/ytterbåge
och karm i tätvuxen
norrlandsfuru

Material och komponenter
Trävara
Komponenter av trä
Limning av trä
Lim, väderexponerade delar
Beslag (korrosionsskydd)
Gångjärn
Spanjoletter
Korrosionsskydd
Tätlister
Glasrutor och glasning
Ytbehandling av trä
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EN 13307-1
EN 13307-1
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EN 927-2

