
fönster i trä 
och trä-aluminium



TOP SWING
• vridfönster med horisontell 180-graders rotation
• utrustat med SPILKA beslag
• 2 olika profiler: 95 mm och 109 mm och alternativt med aluminium beklädning
• barnsäkerhetsblockad i standard
• högkvalitativ furu kantbräda (alternativt ek eller meranti)

Top Swing är ett av de mest populära systemen att öppna skandinaviska fönster. Fönster 
öppnas med handtag monterat på den nedre delen av fönstret, och är även utrustat med 
barnsäkerhetsblockad i standard. 

Fönster kan tvättas genom att vrida det 180 grader och fönsterramens blockad håller fönster 
stillastående. Dessutom är det utrustat med SPILKA beslag.

Vid produktion av vita fönster används det PVC glaslister i standard. När det gäller andra färger 
används det glaslister i trä. Aluminiumdropplist i standard (det är möjligt att tillämpa andra färger 
inom RAL paletten).

Fönster är utrustade med handtag i krom färg (tillgängliga i vitt eller i matt krom färg). För att 
öka säkerhet kan man använda handtag med nyckel. 

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS paletten, 
samt azurfärger med synlig trästruktur, är tillgängliga. 

Beroende på profilen kan fönster utrustas med glaspaket mellan 24 mm och 48 mm, med U-värde 
mellan 1,1 och 0,5 W/m2K. U-värde för hela fönstret beror på profilens tjocklek och fönstrets storlek, 
och det är mellan 1,3 och 0,8 W/m2K.
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SIDE SWING

SIDE SWING
• vridfönster med horisontell 180-graders rotation
• utrustat med SPILKA beslag
• 2 olika profiler: 95 mm och 109 mm, och alternativt med aluminium beklädning
• kan öppnas med hjälp av krokar, forvriders eller traditionellt handtag. 
• fönster kan tillverkas som 2-luft fönster med fast eller flyttbar fönsterpost
• högkvalitativ furu kantbräda (alternativt ek)

Fönster kan tvättas genom att vrida det 180 grader och fönsterramens blockad håller fönster 
stillastående. Tack vare fönstrets konstruktion trycker både beslag och vind mot ett stängt 
fönster, vilket ökar fönstrets täthet. 

Fönster kan öppnas med hjälp av krokar, forvriders eller traditionellt handtag. I den första fasen 
öppnas fönster högst 80mm utåt (till följd av monterat barnsäkerhetsblockad). 

Vid produktionen av vita fönster används PVC glaslister i standard. I andra färger av fönster används 
glaslister i trä. Aluminiumdropplist i standard (det är möjligt att tillämpa andra färger inom RAL paletten).

Fönster är utrustade med handtag i krom färg (tillgängliga i vitt eller i matt krom färg). För att öka 
säkerhet kan man använda handtag med nyckel.

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS paletten, samt 
azurfärger med synlig trästruktur, är tillgängliga.

Fönster, beroende på profilen, kan utrustas med glaspaket mellan 24 mm och  48 mm, med 
U-värde mellan 1,1 och 0,5 W/m2K.
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SIDE HUNG

SIDE HUNG
• utrustat med SPILKA beslag
• 2 olika profiler: 95 mm och 109 mm, och alternativt med aluminium beklädning
• kan öppnas med hjälp av krokar, forvriders eller traditionellt handtag
• barnsäkerhetsblockad
• högkvalitativ furu kantbräda (alternativt ek)
• kan tillverkas som 2-luft fönster med fast eller flyttbar fönsterpost

SIDE HUNG är ett fönster som öppnas utåt. Det kan öppnas med hjälp av krokar, forvriders eller 
traditionellt handtag. I den första fasen öppnas fönster högst 80mm utåt (till följd av monterat 
barnsäkerhetsblockad). 

Tack vare fönstrets konstruktion trycker både beslag och vinden mot ett stängt fönster, vilket ökar 
fönstrets täthet. Fönster är gjorda av högkvalitativ furu kantbräda (alternativt ek).

Vid produktionen av vita fönster används PVC glaslister i standard. När det gäller andra färger 
används glaslister i trä. Aluminiumdropplist i standard (det är möjligt att tillämpa andra färger inom 
RAL paletten).

Fönster är utrustade med handtag i krom färg (tillgängliga i vitt eller i matt krom färg). För att öka 
säkerhet kan man använda handtag med nyckel.

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS paletten, samt 
azurfärger med synlig trästruktur, är tillgängliga.

Fönster, beroende på profilen, kan utrustas med glaspaket mellan 24 mm och 48 mm, med 
U-värde mellan 1,1 och 0,5 W/m2K.SIDE HUNG



TILT&TURN 
• öppnas inåt och helt som tiltas
• blockad mot fel placering av handtag
• högkvalitativ furu kantbräda (alternativt ek)
• kan utrustas med TILT-FIRST funktion (barnsäkerhetsblockad)
• Hoppe Tokyo handtag

TILT&TURN fönster öppnas inåt och är utrustat med Roto beslag. Fönstret kan såväl öppnas helt 
som tiltas. Vridning av handtaget på 90 grader orsakar öppning av fönstret, och vridning på 
ytterligare 90 grader sätter fönstret i vädringsläge. 

Fönster är utrustade med blockad mot fel placering av handtag i standard, vilken blockerar 
handtaget när fönstret är öppet (för att förebygga lossnande av fönsterram). Fönstret kan utrustas 
med TILT-FIRST funktion som hindrar öppning av fönstret av barn – först tiltas fönstret och med 
ytterligare en vridning av handtaget öppnas det helt.

Vid produktionen av vita fönster används aluminiumglaslister i standard. När det gäller andra färger 
används aluminiumlister målade i färger enligt RAL paletten. Aluminiumdropplist i standard (det är 
möjligt att tillämpa andra färger inom RAL paletten).

Fönster är utrustade med Hoppe Tokyo handtag i matt krom färg (tillgängliga också i vitt eller i titan 
färg). För att öka säkerhet kan man använda handtag med nyckel eller med knapp.

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS paletten, samt 
azurfärger med synlig trästruktur är tillgängliga.

Fönster, beroende på profilen, kan utrustas med 2- eller 3-glaspaket, med U-värde mellan 
1,1 och 0,5 W/m2K.

Det kan också tillverkas som både träfönster och som träfönster med aluminium beklädning.
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FASTA FÖNSTER

FASTA FÖNSTER
• rik urval av former (runda, elliptiska, triangulära eller i form av trapets)
• högkvalitativ furu kantbräda (alternativt ek)
• PVC glaslister i standard till vita fönster
• glaslister i trä till fönster som inte har standard färg

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS paletten, samt 
azurfärger med synlig trästruktur är tillgängliga.

Vid produktionen av vita fönster används PVC glaslister i standard. När det gäller andra färger 
används glaslister i trä. Aluminiumdropplist i standard (det är möjligt att tillämpa andra färger inom 
RAL paletten).

Fönster är gjorda av högkvalitativ furu kantbräda.

Fönster, beroende på profilen, kan utrustas med glaspaket mellan 24 mm och 48 mm, med 
U-värde mellan 1,1 och 0,5 W/m2K.

Fasta fönster tillverkas på 2 profiler: 95 mm och 109 mm, och alternativt med aluminium beklädning.
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TOP HUNG

TOP HUNG
• öppnas utåt
• oftast används till källare eller garage
• högkvalitativ furu kantbräda
• PVC glaslister i standard till vita fönster
• glaslister i trä till fönster som inte har standard färg

TOP HUNG är källarfönster som öppnas utåt. Fönster installeras oftast i sådana rum som garage 
och källare. Fönster är gjorda av högkvalitativ furu kantbräda.

Vid produktionen av vita fönster används PVC glaslister i standard. När det gäller andra färger 
används glaslister i trä. Aluminiumdropplist i standard (det är möjligt att tillämpa andra färger inom 
RAL paletten).

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS paletten, 
samt azurfärger med synlig trästruktur, är tillgängliga.

Fönster, beroende på profilen, kan utrustas med glaspaket mellan 24 mm och 36 mm, med 
U-värde mellan 1,1 och 0,7 W/m2K.

Fönster tillverkas på 2 profiler: 95 mm och 109 mm, och alternativt med aluminium beklädning.
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