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Smarta Fönster för alla
Det är smart att använda sig av 
våra fönster, de är kvalitativa, 
energieffektiva och oftast nästan 
helt underhållsfria.
Vissa material är mer känsliga 
för väder och vind medan andra 
klarar sig betydligt längre utan 
serviceintervaller.

Skräddarsytt är alltid standard
Det är smart att vi alltid skräddarsyr våra fönster. På så sätt 
anpassar vi era nya fönster efter er fastighet, inte tvärt om. Vi 
tycker det är viktigt att få in så mycket ljus som det bara går. 
Modulmått kan medföra mindre ljusinsläpp.

Individuella önskemål
Personlig prägel och karaktär på era nya fönster.
Ni kan givetvis ge era fönster er egen design, ni kan välja 
mellan olika typer av fönsterdelningar men även
typ av karm/båge. Vi erbjuder olika beslagslösningar, färger, 
fria former och sist men inte minst ett stort urval
av olika glaslösningar.



Tryggt och säkert – sidohängt med 
bekväm vädring
En fönsterserie som erbjuder stor variation
och kombination.

Dry/kipp eller sido/bottenhängt, det �nns olika namn
på samma öppningstyp. Detta fönster öppnas inåt
och erbjuder en enkel och trygg position vid putsning.
Med det barnsäkra handtaget manövrerar man smidigt
fram vädringsläget. Fasta fönster, fönsterdörrar, pardörrar
eller slide-in dörrar – välj fritt, alla är uppbyggda på samma 
byggdjup 82mm och är därför kompatibla med varandra. 

Smartline 82
Traditionellt inåtgående fönster

Fönsterserie utvecklat för den 
skandinaviska marknaden
Unik pro�luppbyggnad med aluminiumförstärkning, istället
för stålförstärkning, ger ett modernt och energieffektivt
fönster som både passar 1 ½ plans villan från 1970
men även det arkitektritade passivhuset.

Swing går att slå runt 180 grader. Bågen hamnar helt utanför 
karmen och rutan går att putsa inifrån. Denna fönsterserie 
erbjuder mest ljusinsläpp, karm och båge bygger endast 
94,5mm. Design är sidohängt och kan fås med fönsterbroms
och modernt handtag eller med traditionella hakar
och stormkrokar.

Smartline Nordic
Utåtgående fönster,
- sidohängt eller swing

“Tryggt och bekvämt, lång livslängd 
och minimalt underhåll  

- välj det bästa av tre världar. 
Smarta Fönster står emot tuffa 

väderförhållande, släpper in ljuset och 
minskar era värmebehov.
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Ger stort utrymme för individuella 
designkrav
Vi erbjuder fönsterdörrar eller pardörrar i samma serie som 
våra fönster. Det är baserat på samma pro�ldjup, det vill
säga 82mm, vilket ger många olika kombinationsmöjligheter.

Våra fönsterdörrar erbjuder stort ljusinsläpp och bra 
tillgänglighet. Finns olika tillval, bland annat möjligheten att 
höja säkerheten på era dörrar (RC1-RC3).

Populära helglasalternativ med handikappanpassade
trösklar �nns.

Smartline 82
Traditionellt utåtgående fönsterdörr

Modernt vridfönster med skarpa 
u-värden
Traditionellt träfönster med aluminiumbeklädnad.
115 mm byggdjup, väldigt omtyckt, då många äldre fönster
har samma byggdjup. Även här ställer vi höga krav, ett
fönster med stabil konstruktion, fortfarande låga pro�ler
som ger maximalt ljusinsläpp i kombination med 
energieffektiva isolerglas. Utseendemässigt har vi medvetet 
valt gångjärn som är dolda och därmed ger en mer
stilren prägel.

Passar till både nybyggnad som till renovering.

Smartline 115
Trä/aluminium
Smartline 115
Trä/aluminium



Kvalité, miljö och ekonomi är viktiga faktorer vid fönsterbyte, men går det att 
kombinera?
Absolut! Med våra fönsterserier har vi lagt stor omsorg kring dessa faktorer. Kvalitén är väldigt viktig då man vill ha ett fönster 
som fungerar och endast kräver lite underhållsarbete, utan att för den sakens skull påverka livslängden.
Miljötänk? Idag pratar vi om vilket klimatavtryck vi ger och om hur man kan återvinna och nyttja de resurser vi har.
Detta är något som vi jobbat med under �era år, bland annat genom P-märkning och Energimärkning.

Hur påverkar vi miljön om våra fönster är otäta? Bra fråga, eller hur?
Kostnaderna för att värma upp sin bostad har följt bränslekostnadernas prishöjningar, vi förlorar skön värme till utsidan genom 
golv, väggar och tak men frågan är inte om otäta och dåligt isolerade fönster är den största värmeboven.
Enligt energimyndigheten förlorar man upp till 35% genom dåligt isolerade fönster.

Alla fönster som säljs inom EU skall vara CE-märkta, en harmoniserad produktstandard, EN 14351-1. Förenklat innebär 
det att man deklarerar alla fönstrets väsentliga egenskaper. Alla våra fönster är CE-märkta men vi har även fönster som är 
Energimärkta. Märkningen innebär att dessa fönster är testade och godkända av Energimyndigheten. Och i denna test kan man 
få ett tydligt svar på hur energieffektivt ett fönster är. För att uppfylla kraven skall man både kunna uppvisa ett bra U-värde
i kombination med luftläckage. 

Vad är skillnaden mellan CE-märkning och Energimärkning? Vi tar ett exempel som är av stor betydelse. För att vi skall få ett 
fönster klassat i Energiklass A får luftläckaget uppgå till högst 1m3/timme och detta kan jämföras med CE-märkningens krav 
som är 50m3/timme. 

Vad blir vinsten? Minskade uppvärmningskostnader för er och därigenom en insats för miljön.

Ta steget fullt ut med ett 
lyftskjutdörrsparti
Lyftskjutdörrar släpper in ljus och ger fri utsikt. Med sin 
platsbesparande design ger den nya generösa planlösningar 
för högre boendekvalitet. Tillåter partistorlekar upp mot 
8000mm i bredd (4-delat).
Lyftskjutdörrar är den perfekta länken mellan inom- och 
utomhus. Innovativt tätningssystem garanterar maximalt
skydd mot vind och slagregn samt optimal ljudisolering.

Kan fås med skjutdörr vänster/höger alternativt öppning
i mitten (4-delat). Vi erbjuder även enklare skjutdörrspartier
i aluminium, Smartline Sommar+ / Smartline Vinter.

Smartline
Lyftskjutdörr

Måttanpassade vikdörrspartier för 
vinterträdgården eller i husfasaden
Här har vi ett aluminiumsystem med bruten köldbrygga och 
energieffektiva 2- eller 3-glas.

EPDM gummipackning ger optimal tätning mellan dörrpro�ler 
och karm.

Dörrarna viks samman och ställs vid en av sidorna, och man 
kan även få gångdörr för enkel passage. På så sätt kan man 
enkelt öppna upp sin fasad och använda upp till 90%
av öppningsytan.

Smartline
Vik
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Generationsskifte
Fönster

En del säger att fönsterna är husets ögon, och det kan ju absolut stämma.
Vi anser att de fönster man sätter in i sitt hus skall anpassas efter huset
och inte tvärt om. 

De fönster vi tillverkar används över �era generationer, de är utrustade med 
energieffektiva och kvalitativa detaljer rakt igenom hela konstruktionen, vilket 
gör att de fortfarande kan anses vara moderna efter 30 år.

Att väder och vind sliter på fönster är inget som är nytt för någon, att man 
däremot inte behöver underhålla sina fönster i någon nämnvärd utsträckning är 
däremot kanske inte lika vanligt.

Vi har med vår erfarenhet sedan 80-talet utvecklat ett fönster som är 
hållbart både fysiskt och miljömässigt. Idag är vi mer miljömedvetna än 
vad många tidigare generationer varit. Detta har givetvis påverkat oss som 
fönstertillverkare. Vår miljömedvetenhet genomsyrar en stor del av vår 
produktion.

Våra fönster är 100% återvinningsbara. Detta innebär att vi kan ta hand om hela 
fönstret och återvinna pro�ler, tätningar, beslag och glas. Alla detaljer av det 
gamla fönstret blir en ny del av det nya fönstret. Vår PVC hamnar där det skall,
i nya fönster och inte på en förbränningsstation eller i våra världshav.

Vi har sedan 1986 tillverkat kvalitativa fönster i vår fabrik i sydligaste Trelleborg. 

Härifrån förser vi större delen av Sverige med fönster som är utvecklade för den 
skandinaviska marknaden. Idag kan vi erbjuda ett brett sortiment av fönster och 
fönsterdörrar men även skjutpartier. 

Som kund väljer ni mellan PVC, trä/aluminium eller helaluminium.

Martin Nilsson,
Försäljningschef

SMARTA FÖNSTER




