
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
Swing/vridfönster
Sidohängda fönster

Karmhöjd:
54mm

Båghöjd:  
49mm

Karm+båghöjd:  
108mm 

Post i båge: 
63mm

Post i karm: 
74mm

Min mått: 
Modulmått: 500*500mm

Max mått:
Modulmått: 2000*1400mm

Beslag:
Assa Topswing

Handtag:  
Assa Vinga 7333 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

Funktionellt och 
slitstarkt

Svensktillverkade 
kvalitetsfönster

Elegant utseende

Svensktillverkade kvalitetsfönster sedan 1986



Topswing vridbeslag för säker och enkel funktion

Öppningsbart, utåtgående fönster.
Vridfönster med Assa topswing vridbeslag för säker 
och enkel funktion. Med de välbalanserade beslagen 
vrids bågen runt sin egen vågräta axel utanför fön-
stret så att man enkelt kommer åt att putsa fönstret 
inifrån. Dolda beslag med två fasta vädringsläge är 
uppskattade både ur funktions- och säkerhetssyn-
punkt. Borstlist för att försvåra luft-och vatteninträng-
ning samt förstärkta låspunkter för att ge ett bättre  
inbrottskydd.
 
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 ett fönster med både ett 
traditionellt utseende men även ett högpresterande 
U-värde (standard 1.1) som passar både nybygg-
nation som renovering. Givetvis går det även att 
få u-värde för passivhus, 0.86 beräknat på hela  
konstruktionen. Smartline 115 Trä/Alu Vrid är baser-
at på ett byggdjup av 115mm, detta är ofta väldigt 
uppskattat då många äldre fönster har samma byg-
gdjup. Karmprofil och bågprofil finns i ett utförande, 
totalhöjd 108mm. Finns i olika glasdelande poster 
för varierande utförande.

Ingår i samma serie som även erbjuder fasta fönster,
fönsterdörrar samt pardörrar. 

Traditionellt 
utseende men även 
ett högpresterande 

U-värde

www.smartafonster.se

Sm
ar

tl
in

e 
11

5 
Tr

ä/
Al

u 
Vr

id
Smarta fönster för alla
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