
Profilsystem:
115mm trä/aluminium

Trä:
Fingerskarvad lamellimmad fur  
Vitlackerad i kulör NCS 0502-Y Glans 40

Aluminium:
Strängpressad aluminium.  
Vit, mattlackerad i RAL 9010 Glans 30

Användningsområde: 
Utåtgående fönsterdörrar och pardörrar

Karmhöjd:
54mm

Båghöjd:  
54mm

Karm+båghöjd:  
108mm  

Post i båge: 
63mm

Min mått: 
Modulmått: 700*1900mm

Max mått:
Modulmått: 1100*2200mm

Beslag:
Justerbara gångjärn Assa Abloy  

Handtag:  
Assa Vinga 7314/7315 Mattkrom

Tillval: 
Låsbara handtag

Glas:
3-glas, T4-18 1x Low-e som standard

Tillval:
Mellanglas spröjs 18,26mm och 45mm, en- eller tvåfärgad 
Ornamentglas/Råglas   
Säkerhetsglas   
Solskyddsglas   
Ljudglas 

Övriga tillval:
Färg (en- eller tvåfärgad) 
Spaltventil 
Persienner
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www.smartafonster.se

Fönsterdörr utrustade 
med fall/svampkolv

Helglas med 
personsäkert glas

Bromsade dörrblad

Svensktillverkade kvalitetsfönster sedan 1986



Uppbyggt på samma grunder som våra fönster

Dörrsystem som är uppbyggt på samma grunder 
som våra fönster, vilket gör att det är enkelt att 

kombinera fönster och dörrenheter. Ett profilsystem 
som erbjuder funktionalitet med stort utrymme för 

individuella designkrav.

Smartline 115 Trä/Alu Fönsterdörr är baserat på 
ett byggdjup av 115mm, detta är oftast väldigt  

uppskattat då många äldre fönster har samma 
byggdjup. Fönsterdörrar som öppnas och stängs 

precis på samma sätt som en ytterdörr. Dörrarna är 
utrustade med fallkolv spanjolett som öppnas med 

ett enkelt handgrepp.
 

Fyllningar eller helt glas i dörrarna sant justerbara 
Assa Abloy gångjärn. Alla fönsterdörrar är utrustade 
med Adjufix hylsor för stabilt montage. Fingerskarvad 

lamellimmad fur lackerad i vit kulör, NCS 0502-Y 
glans 40. Strängpressad aluminium i mattlackerad 
RAL 9010 glans 30. För färgsättningen finns nästan 

inga gränser, profilytorna på in- och utsidan kan 
gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella 

designkrav.

Unik uppbyggnad ger en fönsterdörr med både 
ett traditionellt utseende men även ett högprester-

ande U-värde som passar både vid nybyggnation och 
vid renovering.

Ingår i samma serie som även erbjuder fasta fönster,
swing/vridfönster, samt pardörrar. I specialsortimen-
tet kan man även välja på inåtgående fönster och 

pardörrar.

Utrustade med 
Adjufix hylsor för 
stabilt montage.

“

www.smartafonster.se
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Smarta fönster för alla


