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Konsten att bygga med ljus
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Livet är de dagar man minns. Med våra stora fönster 
badar hemmet i ljus från morgon till kväll. En bättre start  
på dagen är svår att tänka sig.

Se livet från den ljusa sidan.
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Att hantera ljuset är en konst. Vi har produkterna som krävs och kunskapen 
som gör det möjligt. För vi säljer inte bara fönster, utan möjligheten att bygga 
med ljus.
 
För många är fönster bara glas, trä, färg och beslag. Men inte för oss. Vi ser hur 
fönster har förmågan att förstärka en byggnads karaktär. Utsikten, formen, 
ljuset, linjerna och värmen. Hur de, för första gången sedan människan började 
bygga skydd, låter oss vara mitt ute i den nordiska naturen – utan att bli varken 
kalla, blöta eller otrygga. Våra fönster gör nämligen att du inte behöver välja 
mellan ute eller inne. De ger oss förmågan att förena ditt hem med landskapet.
 
Vårt arbete grundar sig på årtionden av samlad kunskap om naturens olika 
e�ekter. E�ekter som ljusets påverkan, värmens strålning och vattnets väg.  
Den kunskapen �nns inbyggd i våra fönster. För oss är naturen en inspirationskälla, 
en plats vi vänder oss till när vi formger och ritar fönster, i nära samarbete med 
arkitekter och formgivare. Vi älskar att känna kraften i den växande skogen.  
Och att se trädets ådringar skymta genom karmens färg, det är det �naste vi vet.
 
Konsten att bygga med ljus handlar också om dig, om hur du mår och dina 
förut sättningar att prestera. Vi vet att mer dagsljus inomhus skulle ge många 
bättre hälsa. Våra fönster byggs med passion för ljus och människors välmående.

Konsten att bygga med ljus.
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Våra fönster har vuxit fram ur gammal, svensk hant-
verkstradition. Vårt ursprung i det nordiska klimatet har 
utmanat oss att skapa unika fönster i levande material. 
Traryd Fönster kombinerar det traditionella hantverket 
med modern teknik och material av högsta kvalitet.

För oss är naturen viktig och av just den anledningen 
skulle vi aldrig använda annat än miljövänliga färger och 
vår produktion är nästan helt fri från lösningsmedel.  
Vi har nästan 20 års erfarenhet av att arbeta med vatten-
buren färg och mer än 10 års erfarenhet av att arbeta 
med vattenburen impregnering.

Vår enkomponentsfärg håller sig �exibel och elastisk 
under hela fönstrets livstid. Det betyder att den har 
förmågan att följa med i träets rörelser, vilket förebygger 
sprickbildningar. Färgen behåller sin kulör och gulnar 
inte med tiden.

Till många av våra fönster använder vi aldrig annat än 
stamblock. Ungefär hälften av våra träkomponenter 
består av detta material, ett specialsortiment av träd 

som väljs ut direkt i skogen. Genom sin höga ålder och 
långsamma växttakt utvecklar den en naturlig impreg-
nering när dess celler fylls med hartser.

Utseendet är viktigt för oss. Vi samarbetar med Svensk 
Form och ser oss själva som en del av den svenska form-
givningstraditionen. Våra fönster har dolda beslag och 
dolda luftventiler. Genom färgen skymtar träets ådringar, 
ostörda mönster som vittnar om fönstrets ursprung. Men 
våra fönsters utseende störs aldrig av synliga kvistmärken.

Lika viktig för oss är du. Vi vill låta dig uppleva hur tyst och 
rofyllt ett hem i ett livligt samhälle kan bli när man byter 
bort gamla fönster till våra ljudreducerade.

Vi gillar att ge dig valfrihet. Hos oss kan du välja det som 
passar dig och ditt hus allra bäst. Våra fönster har �era 
öppningsalternativ och vi har alla tillbehör du kan behöva 
för att ge insynsskydd, dämpa solsken och stänga ute 
irriterande insekter. Vi kan även hjälpa dig att höja säker-
heten för dig och din familj. Det viktiga för oss är att du 
får det du tycker är vackert och vill ha.

Hantverkstradition möter fönsterinnovation.

Stora fönster ger mycket ljus som är bra för humöret och välbe�nnandet. 

Små fönster, å andra sidan, målar ljus och skuggor med smalare pensel.
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Kvalitet. Traryd Fönster använder bara senvuxen, ofta 100 år gammal, tall 
från södra Norrlands breddgrader. Här är virket hårdare än det som �nns i 
Småland och har färre kvistar än det som �nns i norra Norrland. Träets ålder 
ger dessutom en naturlig impregnering. Våra fönster varar. När ditt hus rör sig 
över tid går fönstren att korrigera tack vare justerbara gångjärn och beslag.

Miljö. Våra fönster är hälsosamma. De uppfyller höga miljökrav. Medan  
andra fönstertillverkare använder vakuumimpregnering och får räkna med 
avdunstning av lösningsmedel i upp till sex månader använder vi vattenburen 
och miljövänlig impregnering.

Energi och ljud. Ditt fönsterval påverkar energiförbrukningen och ljudnivån i 
huset. Med gamla fönster kan upp till en �ärdedel av värmen som förbrukas  
gå till spillo och buller från bland annat vägar kan störa inomhus. Våra fönster 
har bra energivärden och ljudisolering. 

Säkerhet. Våra produkter har en förhöjd inbrottssäkerhet som standard, med 
säkerhetsspanjoletter och inbrottssäkrade gångjärn på utåtgående produkter. 
Glasen är alltid limmade eller har inbrottsförsegling. Men säkerheten är dubbel -
riktad. Vi har nämligen även lösningar som gör fönstren mer barnsäkra från 
insidan.

Design och valfrihet. Du får designa dina fönster från oss. Du väljer själv 
färg och vi erbjuder dig alla format, från smått till stort, från fyrkantigt till runt 
med många olika öppningsmöjligheter. Våra fönster har smäckra karmar och 
dolda beslag. Vill du ha ett enkelt boende väljer du fönster med mattlackerad 
aluminiumbeklädnad. Det kräver minimalt med underhåll, samtidigt som 
det fortfarande ser ut och känns som trä. 

Du har säkert funderat på om det är värt att betala lite extra för bra kvalitet. Alla 
fönster ser ju �na ut på byggmarknaden. Inomhus. Du drar med �ngret längst 
fönsterkarmen och märker knappt någon skillnad. Men ge de billigare fönstren 
ett par somrar på en södervägg, eller på norrsidan där nordan viner varje vinter. 
Så småningom kommer skillnaden att märkas. Nedan följer några argument 
för varför du ska välja fönster från oss.

Våra fönster är annorlunda.

På vår fabrik i Edsbyn arbetar över sexhundra hantverkare som gör fönster i alla möjliga storlekar och former.
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Ljuset ligger oss verkligen varmt om hjärtat. Tillsammans med Svensk Form har 
vi instiftat ett specialpris – Svenska Fönster-priset. Priset belönar arkitektur med 
fönsterlösningar som bygger och förbättrar med ljus. Särskilt uppmuntras utsikten, 
formen, ljuset, linjerna och värmen. 

Samarbete med föreningen Svensk Form.

samarbetspartnersamarbetspartnersamarbetspartner



1514

Innehåll

Träfönster och aluminiumbeklädda fönster  I  3-glas utåtgående   
Genuin och Optimal 15
Karmfasta  16
Vridfönster 17
Överkantshängt 17
Sidohängda fönster 18
Sideswing 18
Fönsterdörrar 19 
Tillval 21

Traditionella träfönster  I  2-glas utåtgående  I  Gård 27 
Traditionella träfönster 28
Tillval 29

Aluminiumbeklädda träfönster  I  2+1-glas och 3-glas inåtgående  | 
Intakt 35
Inåtgående fönster 36
Inåtgående och utåtgående fönsterdörrar 37
Tillval 38

Skjutdörrar   43
Tillval 45

Guider & info 47
Faktorer som påverkar valet av fönster 48
Glas 48
Fönstrets optimala placering 49
Fönster i fyra väderstreck 49
Vad betyder fackuttrycken? 50
Att tänka på vid  beställning 51
Märkningarnas betydelse 52
Garantier 53

Intervju med arkitekt och ljusprofessor Marie-Claude Dubois 54

För de  esta handlar valet av fönster om aluminium eller trä. Våra fönster 
är tillverkade antingen helt i trä eller i trä med aluminiumbeklädd utsida. 
Vad du väljer är helt upp till dig. Ett aluminiumbeklätt fönster passar dig  
som vill kombinera skönhet och kvalitet samtidigt som det i princip är 
helt underhållsfritt.
 
Trä är det perfekta valet för dig som gillar när det är 100 procent äkta, rakt 
igenom. Det är av samma kvalitet, har samma moderna teknik och vackra 
design som våra aluminiumbeklädda fönster.

Aluminium eller trä?
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Varsågod. Utåtgående 3-glasfönster  
med eller utan aluminiumbeklädnad.

Låt oss presentera våra fönster Genuin och Optimal. Skillnaden?  
Båda har en genuin träkärna i grunden men Optimal har dessutom en 
matt lackerad aluminiumbeklädnad på utsidan, för minimalt underhåll. 
I övrigt är de likvärdiga och har samma design. Handtaget är både estetiskt 
och greppvänligt designat, kanten på bågens pro�l är rak och fönstren har 
en 3-glas isolerruta med lågt U-värde som standard. Det här är fönstren 
för dig som vill kombinera skönhet och kvalitet med säkerhets höjande 
detaljer och funktionell design. De finns i ett flertal varianter och med en 
rad olika funktioner.

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Karmfasta 
I våra fasta fönster är glaset, precis som det låter, fast monterat i karmen.  
Det är med andra ord inte öppningsbart. En av fördelarna är givetvis att risken 
för värmeförluster minskar. En annan är det stora, obrutna ljus insläppet. 
Föredrar du stora fönster partier och hela glasväggar, så är fasta fönster 
ett lämpligt val.

Ytterligare positiva faktorer är priset och säkerhetsaspekten. Fasta fönster är 
helt enkelt svårare att bryta sig in genom. Därför passar de bra i bottenvåningen 
och källaren, eller bredvid balkongdörrar, där det blir lättare att putsa från 
utsidan. 

Tack vare en mängd varianter när det gäller former och storlekar kan du 
lätt kombinera med andra typer av fönster och olika sorters dörrar.

Utförande

Glas 3-glas isolerruta.
U-värde 1,1. Miljömärkt 0,8.
Material invändigt Trä.
Material utvändigt Trä eller mattlackerad aluminiumbeklädnad.
Spröjs Ja. Se sid. 23.
Persienn Frihängande, tillval. Se sid. 24.
Barnsäkerhet Ja.

Fönstret �nns även som Svanenmärkt,  
Optimal+/Genuin+, med extra lågt U-värde 0,9. 

Fönstret �nns även som Svanenmärkt,  
Optimal+/Genuin+, med extra lågt U-värde 0,8. 

Beslagen är extra kraftiga och spanjolettens 
(låsanordningens) specialkolvar ger ytterligare 
skydd mot inbrottsförsök.

Överkants hängda fönster är fönster där gångjärnet sitter högst upp.  
Ett smart val om det är lite trångt om svängrum, till exempel i en källare. 
Ofta är de försedda med härdat glas utvändigt.

Överkantshängt fönster 
Utåtgående

Våra karmfasta fönster kan du i stort sett få i vilken form 
eller storlek som du önskar. Tala med din återförsäljare  
så får du hjälp att upptäcka alternativen. 

Vridfönster är vår mest sålda modell. De förenar tradition och kvalitet med 
smart funktion. Enkla att öppna och stänga men svåra att  forcera tack vare 
 extra kraftiga beslag och specialkolvar som ger bra skydd mot inbrottstjuvar. 

Om handtaget vrids motsols öppnas fönstret till vädrings läge. Genom 
att, med hjälp av båda händerna, frigöra en integrerad vädringsspärr 
kan fönstret vridas 180 grader, vilket underlättar fönsterputsningen och 
gör den mindre riskfylld. Inget balan se ran de på stegar eller hängande ut 
genom fönstret. 

Vridfönster 
Utåtgående

Utförande

Glas 3-glas isolerruta.
U-värde 1,2. Miljömärkt 0,9.
Material invändigt Trä.
Material utvändigt Trä eller mattlackerad aluminiumbeklädnad.
Spröjs Ja. Se sid. 23.
Persienn Frihängande, tillval. Se sid. 24.
Barnsäkerhet Ja.
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Enkeldörr
Helglasad

Pardörr
Fyllning i nedre del

Våra sidohängda fönster har en genomtänkt design där linjerna och det 
enkla uttrycket passar på både äldre och moderna hus. Fönstret öppnas 
utåt vilket gör det enklare att vädra utan att �ytta runt saker på fönster- 
brädan. Fönsterbroms, som gör det möjligt att låsa fönstret i valfritt vädrings-
läge, är standard på våra sidohängda fönster. Det �nns både vänster- och 
högerhängda alternativ och du kan välja mellan olika storlekar och modeller. 

Sidohängda fönster 
Utåtgående

Sideswing 
Utåtgående

Vill du ha en dörr som släpper in ljus och öppnar upp mot världen utanför 
så är fönsterdörrar att rekommendera. De �nns i en mängd olika utföranden, 
men har samma grunddesign som fönstermodellerna. Dessa öppnas utåt, 
har precis som fönstren fönsterbroms som standard, och du kan välja 
mellan enkel- och pardörrar, med eller utan spröjs, helglasade eller med 
bröstning (fönster som täcker halva dörren).

Fönsterdörrarna, som har fallkolvsspanjolett (handtaget �ädrar till baka när 
du släpper det) levereras med 3-glas isolerruta. Säkerheten är mycket hög, 
men du kan om det känns angeläget uppgradera till en ännu högre nivå.

Fönsterdörrar 
Utåtgående

Handtaget  
Handtaget till våra fönsterdörrar fungerar på samma sätt som på vanliga 
dörrar, alltså att du trycker ner det och sen �ädrar det tillbaka när du släpper 
det. Detta gör exempelvis att du enkelt kan öpnna dörren med armbågen 
när du har händerna fulla. Praktiskt när ka�ebrickan ska ut på altanen.  
 

Viktigt att tänka på:  
Underkanten på fönsterdörrens glas ska linjera med samma kant på 
fönstret som sitter intill. Därför är det viktigt att välja fönster och  
fönsterdörr med samma typ av glasning. Se "Bröstningsmått" på sid. 51.

Dörren �nns även som Svanenmärkt,  
Optimal+/Genuin+, med extra lågt U-värde 0,9. 

Fönstret �nns även som Svanenmärkt,  
Optimal+/Genuin+, med extra lågt U-värde 0,9. 

Fönstret �nns även som Svanenmärkt,  
Optimal+/Genuin+, med extra lågt U-värde 0,9. 

Utförande

Glas 3-glas isolerruta.
U-värde 1,2. Miljömärkt 0,9.
Material invändigt Trä.
Material utvändigt Trä eller mattlackerad aluminiumbeklädnad.
Spröjs Ja. Se sid. 23.
Persienn Frihängande, tillval. Se sid. 24. 
Barnsäkerhet Ja.

Tack vare en modern och säker konstruktion påminner Sideswing om ett 
sidohängt fönster. Skillnaden är att det kan vändas kring en vertikal axel i 
fönsterbågen och på så sätt kan utsidan putsas inifrån. Genom att frigöra 
vädringsspärren kan fönstret roteras för att vändas ut och in. Dolda beslag 
gör att Sideswing kan monteras i anslutning till vanliga vridfönster utan att 
skillnaden syns utifrån. 

Notera: Sideswing �nns endast med aluminiumbeklädd utsida (Optimal).

Utförande

Glas 3-glas isolerruta.
U-värde 1,2. Miljömärkt 0,9.
Material invändigt Trä. Täckmålat eller laserat.
Material utvändigt Mattlackerad aluminiumbeklädnad. 
Vädring Integrerat vädringsbeslag.
Spröjs Ja. Se sid. 23.
Persienn Frihängande, tillval. Se sid. 24.
Barnsäkerhet Ja.

Utförande

Glas 3-glas isolerruta.
U-värde 1,2. Miljömärkt 0,9.
Material invändigt Trä.
Material utvändigt Trä eller mattlackerad aluminiumbeklädnad.
Spröjs Ja. Se sid. 23.
Persienn Frihängande, tillval. Se sid. 24.
Barnsäkerhet Ja.

På trarydfonster.se �nner du all den information du behöver.
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Vi har många sortes glas med olika egenskaper – energisnålt, 
härdat, laminerat eller bullerdämpande glas. Vi har även glas 
med förhöjd säkerhet och skydd mot starkt solljus och brand. 
Till höger ser du våra olika insynsskyddade ornamentglas, 
som passar till exempel badrumsfönster. 

Träkulörer  
Fönstrets grundfärg, som ju syns på våra träfönsters 
in- och utsida, �nns i fem standardfärger för täckfärg 
och lasyr, där den vita ingår i grundpriset. 

Föredrar du en annan kulör än dessa så �nns själv-
klart valmöjligheten att få våra fönster med speci�ka 
NCS- eller RAL-färger. 

Aluminiumkulörer  
Till vänster ser du våra tio standardfärger för  
aluminiumbeklädda fönster, där samtliga ingår i 
grundpriset.

Precis som med träfärgerna så finns även här 
möj lig heten för dig att själv välja andra färger än 
våra standardfärger.

Kulörer

Olika glastyper

Vit täckfärg  
NCS S 0502-Y

Teak lasyr Svart lasyrFuru lasyr Brun lasyr

Brunröd
RAL 3011 

Svart
RAL 9005 

Brun
RAL 8017

Silvergrå
RAL 7001

Ljusgrå
RAL 7035 

Antracitgrå
RAL 7016

Vit
RAL 9010    

Anodic
Natur

Klarvit
NCS-S0500-N

Anodic
Brown

Härdat glas 
Härdat glas får inte vassa kanter om det skulle gå sönder.

Laminerat glas  
En laminering håller ihop glaset så att det blir starkt. Lamine ringen 
förhindrar att skärvor sprids om glaset skulle spräckas. 

GranitFrostat Cotswold

Solskyddsglas 
Släpper in i stort sett lika mycket ljus som standard-
glas, men stänger ute två tredjedelar av solvärmen 
vilket minskar behovet av kylning och vädring. 

Standard eller tillval?  
Du bestämmer.

Tillval   |  Genuin  och Optimal
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Du har en mängd valmöjligheter. Vårt sortiment innefattar 
fasta genom gående poster, mellanglasspröjs samt demon-
terbara spröjs som både kan vara breda och smala. Tänk  
också på att den färg du väljer på spröjsen syns även inifrån. 

Vill du ha linjering mellan exempelvis vrid fönster och fasta 
fönster anges detta vid beställningen. SPX-spröjsen är  
tillverkade i PVC och är vita oavsett kulör på fönstret. De  
levereras alltid omonterade.

SPX-lösningar:

SPX1 SPX2 SPX3

Spröjs

SPX kan kombineras med våra övriga spröjsmodeller, se exempel:

SPX-spröjs är tillverkade i PVC och 
är alltid vita.

SPX2 
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Diverse tillval

Låsbart handtag  
För högre säkerhet �nns möjligheten 
att välja låsbart handtag. Låscylinder  
till fönster ingår.

Infälld spaltventil  
En infälld spaltventil i karmen är ett diskret och e�ektivt sätt 
att öka lufttillförseln. Monteras i karmens överstycke på 
alla fönster utom Sideswing som har ventilen i sidostycket.

 Fast genomgående post 
Lösspröjs är inte det enda sättet att dela ditt fönsters 
glasytor. Du kan också få fasta, genomgående poster i 
fönstret. Välj mellan stående, liggande och korsform.  

Säkerhetsförankrat glas  
och dörrfyllning 
Glas och fyllning monteras fast i bågen/
dörrbladen så att inbrott försvåras.

Handikapptröskel 
En tröskel med lägre pro�l än standardutförande som 
underlättar för bland annat rullstolar. 

Bakkantssäkring 
Beslag som säkrar bågen i karmen och 
försvårar inbrott. 

Barnspärr  
För att kunna öppna fönstret måste 
spärren först lyftas (standard på våra 
miljömärkta fönster).

Tillval   |  Genuin och Optimal Tillval   |  Genuin och Optimal

På trarydfonster.se �nner du all den information du behöver.
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Dubbelfunktion

Vit Vit, 
Cellular

Vit, 
Cellular 
Blockout

Plissé är ett intressant solskyddsalternativ i tunt, vävt och tvättbart tyg. 
Välj mellan olika ljus- och värmereglerande varianter, från genomsiktlighet 
till mörka. Tack vare den patenterade funktionen rynkar sig inte tyget  
– och dina plisséer håller sig snygga och hela i många år. 

Du kan manövrera plissén både upp- och nedifrån, och den är �yttbar över 
hela fönstrets yta. Den kan alltså också fungera som insynsskydd – plus 
att du själv kan bestämma vad du vill se när du tittar ut genom fönstret.  

Plisséerna �nns både som genomskinliga och mörka, vilket gör att du kan 
släppa in och stänga ute ljuset precis så mycket du vill. 

Passa på att beställa persienner till dina fönster. Här kan du välja mellan 
frihängade Intu eller Basic. Intu har en praktiskt och stilren design där 
reglage och snören är inbyggt i själva persiennen. Basic är en mer  
klassisk modell som manövreras med lina och vridstrång.  Monteringen  
av dem båda är enkel; skruvmejsel och borrmaskin är allt du behöver. 

Persienner

Plisségardiner

Insektsskydd

Vit 
0065  

Duo, Svart/
vitt 0739

Svart, blank
0049

Mörkbrun 
0060

Bok/ek
9944

Mahogny 
9949

Beige 
0285

Silver, ljus 
0058

Grå, linne-
mönstrad
0051

Silver med 
streck
9451

Nedan visas persiennkulörerna som �nns att välja mellan:

Vridfönster med persienn Intu.

Insektsnät för fönster  
Det beror lite på hur och var i landet du bor, ordentliga 
insektsskydd kan göra din vardag betydligt behagligare 
under den varma årstiden. Våra tillverkas i aluminium med 
glas�bernät och �nns till utåtgående fönster. 

Rullgardinsfönster av aluminium är en praktisk och elegant 
lösning på myggproblemet. Fjäderklämmor i sidoskenorna 
håller det nedrullade nätet på plats. Handtaget är lätt-
åtkomligt och försett med dämplist. 

Levereras monteringsfärdigt enligt din beställning. 

Insektsnät för dörr  
Våra insektsskydd i aluminium med glas�bernät �nns 
också till utåtgående fönsterdörrar. Rullgardinsdörren är 
hållbar och lika enkel att använda som montera. Skyddet 
kan både vänster- och högerhängas, och skruvas fast på 
gångjärnssidan. 

Nätkassett och skenor är i pulverlackerad aluminiumpro�l 
och nätet rullas in jämnt och säkert i kassetten. Nätet har 
ett diskret vertikalt mönster som tjänar två syften: dels blir 
nätet snyggare, dels blir det mer synligt och därigenom 
säkrare. 

Besök trarydfonster.se för alla mått.

Färger: 
Vit, silvergrå

Färger: 
Vit, silvergrå

Mått (höjd):        
205 cm, 215 cm, 235 cm

Nät: 
Grå, vertikalmönstrad glas�ber

Nät: 
Grå, plastad glas�ber

Finns i följande mått: 
Bredd från 380 mm till 1 780 mm. Höjd från 280 mm till 2 480 mm.

Måtten för Intu och Basic skiljer sig åt. Tala med din återförsäljare 
eller besök trarydfonster.se för samtliga mått. 

Tillval  |  Genuin och OptimalTillval  |  Genuin och Optimal

De här kan du välja mellan:

Vit med  
grå/silver-
ränder

Svart med  
vit baksida



28 29

Traditionella träfönster med 
2-glas utåtgående isolerruta.

Gård är namnet på vårt mest traditionella fönster. Ett tidlöst och vackert 
trä fönster med 2-glas isolerruta. 

Gård passar framför allt till fritidshus, garage, källare och andra utrymmen 
där kraven på isolering är något mindre och för den som inte har någonting 
emot att med jämna mellanrum ägna sig åt lite putsning och målning.

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Vill du ha en passande fönster dörr i trä rekommenderar vi 
våran 3-glas. Samma traditionella utförande men samtidigt 
med moderna fördelar. Finns både som enkel- och pardörr. 
Ta en titt på sid. 19. 

Diverse tillval

Härdat glas 
Härdat glas får inte vassa kanter om det skulle gå sönder.

Laminerat glas  
En laminering håller ihop glaset så att det blir starkt.  
Lamineringen förhindrar att skärvor sprids om glaset  
skulle spräckas. 

Bakkantssäkring 
Beslag som säkrar fönstret i karmen  
och försvårar inbrottsförsök.

Spaltventil 
En spaltventil i karmens överstycke  
förbättrar lufttillförseln.   
 

Säkerhetslås 
För högre inbrottssäkerhet. 

Beslag i mässing 
Förnicklade beslag medföljer som standard, 
men mässing �nns som beställningsvara 
och är också ett stilfullt alternativ.

Glas

Vi har många sortes glas med olika egenskaper – energisnålt, 
härdat, laminerat eller bullerdämpande glas. Vi har även glas 
med förhöjd säkerhet och skydd mot starkt solljus och brand. 
Till höger ser du våra olika insynsskyddade ornamentglas, som 
passar till exempel badrumsfönster.

Det här fönstret är ett sidohängt, utåtgående träfönster med 2-glas isolerruta. 
Istället för vridhandtag öppnas och stängs fönstret med klassiska hakar.  
U-värdet ligger på 1,5 som standard. Du kan välja mellan 1-, 2- och 3-luft*  
eller överkantshängt fönster. Fönstret kan fås med löstagbara spröjs. 

* Luft är antalet öppningsbara delar av fönstret. Se sid. 51 för exempel.

Traditionella träfönster 
Utåtgående

Traditionella fönsterhakar och beslag förstärker 
den geniuna känsla man vill åt. Beslagen �nns 
både förnicklade och i mässing, du väljer det du 
tycker passar just ditt hus bäst. 

Standard eller tillval?  
Du bestämmer.

Här visas de fem standardkulörer vi har för träfönster  
och träfönsterdörrar, där den vita ingår i grundpriset. 
Föredrar du en annan kulör än dessa så �nns självklart 
valmöjligheten att få våra fönster med speci�ka  
NCS-färger.Vit täckfärg  

NCS S 0502-Y
Teak lasyr Svart lasyrFuru lasyr Brun lasyr

Kulörer

Tillval  |  Gård

Utförande

Glas 2-glas isolerruta.
U-värde 1,5.
Material invändigt Trä.
Material utvändigt Trä.
Spröjs Ja. Se sid. 31.
Persienn Frihängande, tillval. Se sid. 32.
Barnsäkerhet Ja.

Beslag i mässing

GranitFrostat Cotswold
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Till Gård �nns lösspröjs som mycket enkelt fästs på fönstrets 
utsida. Spröjsen har en vacker passform mot glaset och ger  
ett vackert intryck från alla håll. Använd illustrati onen här 
nedanför för att bestämma hur många spröjs du vill ha och  

hur de ska sitta: vertikalt och/eller horisontellt. Lösa ut-
vändiga spröjs är alltid i samma färg som fönstrets utsida. 
Invändig spröjs i isolerruta är däremot alltid vita.
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Tillval  |  Gård

Traditionella träfönster  I  2-glas utåtgående  I  Gård

Tillval

Rätt mängd dagsljus är avgörande 
för vår trivsel, hälsa och prestation.
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Svart med  
vit baksida

Vit, 
Cellular

Traditionella träfönster  I  2-glas utåtgående  I  Gård Traditionella träfönster  I  2-glas utåtgående  I  Gård

Passa på att beställa persienner till dina fönster. Här kan du välja mellan 
frihängade Intu eller Basic. Intu har en praktiskt och stilren design där 
reglage och snören är inbyggt i själva persiennen. Basic är en mer  
klassisk modell som manövreras med lina och vridstrång.  Monteringen  
av dem båda är enkel; skruvmejsel och borrmaskin är allt du behöver. 

Persienner

Vit 
0065  

Duo, Svart/
vitt 0739

Svart, blank
0049

Mörkbrun 
0060

Bok/ek
9944

Mahogny 
9949

Beige 
0285

Silver, ljus 
0058

Grå, linne-
mönstrad
0051

Silver med 
streck
9451

Insektsskydd

Insektsnät för dörr  
Våra insektsskydd i aluminium med glas�bernät �nns också till 
utåtgående fönsterdörrar. Rullgardinsdörren Deluxe är hållbar 
och lika enkel att använda som montera. Skyddet kan både 
vänster- och högerhängas, och skruvas fast på gångjärnssidan. 

Nätkassett och skenor är i pulverlackerad aluminiumpro�l och 
nätet rullas in jämnt och säkert i kassetten. Nätet har ett diskret 
vertikalt mönster som tjänar två syften: dels blir nätet snyggare, 
dels blir det mer synligt och därigenom säkrare. 

Färger:        
Vit, silvergrå

Mått (höjd):        
205 cm
215 cm
235 cm

Nät:            
Grå, vertikalmönstrad glas�ber

Hjälp och råd  
För hjälp och råd kring mått och montering, besök trarydfonster.se eller prata med din återförsäljare.

Insektsnät för fönster  
Det beror lite på hur och var i landet du bor, ordentliga insekts-
skydd kan göra din vardag betydligt behagligare under den 
varma årstiden. Våra tillverkas i aluminium med glas�bernät och 
�nns till utåtgående fönster. 

Rullgardinsfönster Deluxe av aluminium är en praktisk och elegant 
lösning på myggproblemet. Fjäderklämmor i sidoskenorna håller 
det nedrullade nätet på plats. Handtaget är lättåtkomligt och 
försett med dämplist. 

Levereras monteringsfärdigt enligt din beställning. 

Färger:        
Vit, silvergrå

Nät:            
Grå, plastad glas�ber

Tillval  |  GårdTillval  |  Gård

Nedan visas persiennkulörerna som �nns att välja mellan:

De här kan du välja mellan:

Vit Vit, 
Cellular 
Blockout

Plissé är ett intressant solskyddsalternativ i tunt, vävt och tvättbart 
tyg. Tack vare den patenterade funktionen rynkar sig inte tyget – och dina 
plisséer håller sig snygga och hela i många år. Det går att välja mellan olika 
värme- och ljusreglerande varianter, från genomsiktlighet till mörka, vilket 
gör att du kan släppa in och stänga ute ljuset precis så mycket du vill. 

Du kan manövrera plissén både upp- och nedifrån, och den är �yttbar över 
hela fönstrets yta. Den kan alltså också fungera som insynsskydd – plus 
att du själv kan bestämma vad du vill se när du tittar ut genom fönstret.  

Plisségardiner

Observera att en mörk persienn eller 
plissé bör alltid vara antingen helt ned-
fälld eller helt uppdragen, då det annars 
�nns risk för att glasrutan spricker.

Måtten för Intu och Basic skiljer sig åt. Tala med din återförsäljare 
eller besök trarydfonster.se för samtliga mått. 

Persienn Basic

Vit med  
grå/silver-
ränder
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Möt Intakt. Ett modernt inåtgående  
fönster med aluminiumbeklädnad.

Ett modernt träfönster med aluminiumbeklädd utsida som kräver minimalt 
med underhåll. Fönstret är sidohängt och öppnas inåt vilket gör det enkelt att 
putsa. På så sätt lämpar det sig i stadsmiljö på högre hus, där kraven på till 
exempel ljudisolering är höga. Säkerheten och slitstyrkan är dokumenterad 
och det �nns många möjligheter att anpassa och komplettera fönstret efter 
omgivningen.

Att leverera fönster till byggen av bostads- och kontorshus ställer speciella 
krav. Det krävs naturligtvis produkter med rätt kvalitet, hållbarhet och energi-
ekonomi. Men man måste också kunna svara upp mot kundernas krav på 
leveranssäkerhet, tydliga och klara o�erter och bra kommunikation. Vi har 
erfarenheten, branschkännedomen och fönsterserien Intakt.

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Väljer du ett U-värde på 1,0 eller lägre, är fönstret 
Svanenmärkt. Gäller Intakt kopplade 2+1. 

Det finns två varianter av våra inåtgående fönster. Den ena har 3-glas 
isolerruta och den andra är kopplad med 2-glas isolerruta och enkelglas. 
Varianten med 2+1-glasfönster har en ljuddämpande luftspalt mellan 
inner- och ytterbågen, vilket gör det lämpligt i stadsmiljöer och på  andra 
ställen där ljudvolymen är hög. Båda de sidohängda fönstren �nns som 
1-, 2- och 3-luft. Inåtgående 2-luft kan även fås som mötesbåge.

Inåtgående fönster 
Sido- eller underkantshängda

Även här �nns det �era alternativ. En är inåtgående 2+1-glasad eller 3-glas 
isolerruta, den  andra öppnas utåt och har kopplade 2+1-glas. Båda har ut-
vändig aluminiumbeklädnad. Den inåtgående används mycket i lägenheter, 
där de små franska balkongerna förutsätter att dörren öppnas inåt. 

Tack vare sin ljuddämpande luftspalt, så är den utåtgående fönsterdörren 
lämplig när man vill utestänga buller och oljud.

Fönster dörren kan också fås med samma sorts spröjs som fönstren. Viktigt 
att tänka på är att undre kanten i dörrens glas ska linjera med samma kant 
på fönstret. Välj alltså fönster och fönsterdörr med samma glasning. 

Många väljer enkeldörrar, men pardörrar är också ett stilfullt alternativ.

Utförande

Glas 2+1-glas eller 3-glas.
U-värde 1,1 (2+1-glas), 1,2 (3-glas).
Material invändigt Trä.
Material utvändigt Mattlackerad aluminiumbeklädnad.
Spröjs Ja. Se sid. 40.
Persienn Se sid. 41.
Barnsäkerhet Ja.
Ljudreduktion Rw std 39 (2+1-glas), 34 (3-glas).
Ljudreduktion Rw bäst 48 (2+1-glas), 43 (3-glas).

Kipp-dreh-funktion 
Kipp-dreh-funktionen är en smart lösning som gör att 
fönstret kan öppnas både horisontellt och vertikalt, 
vilket innebär att du kan välja att endast öppna fönstret 
upptill för vädring. Kipp-dreh �nns på både 3-glas och 2+1.

Fönsterdörrar 
Inåtgående och utåtgående

Utförande

U-värde 1,2 (3-glas), 1,1 (2+1-glas).
Material invändigt Trä.
Material utvändigt Mattlackerad aluminiumbeklädnad. 
Varianter Enkeldörr, pardörr, fylld eller glasad nederdel.
Spröjs Ja. Se sid. 40.
Persienn Se sid. 41.
Barnsäkerhet Ja.
Ljudreduktion Rw std 35 (utåtgående 2+1-glas), 30 (utåtgående 3-glas).
Ljudreduktion Rw bäst 43 (utåtgående 2+1-glas), 36 (utåtgående 3-glas).

På trarydfonster.se �nner du mer information och inspiration.

Utåtgående enkeldörr

Mötesbåge
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Tillval  |  Intakt

Vi har många sortes glas med olika egenskaper – energisnålt, 
härdat, laminerat, självrengörande eller bullerdämpande.  
Vi har även glas med förhöjd säkerhet och skydd mot starkt  
solljus och brand. Till höger ser du våra olika insynsskyddade 
ornamentglas, som passar exempelvis badrumsfönster.

Härdat glas 
Härdat glas får inte vassa kanter om det skulle gå sönder.

Laminerat glas  
En laminering håller ihop glaset så att det blir starkt. Lamine-
ringen förhindrar att skärvor sprids om glaset skulle spräckas. 

Gasfylld isolerruta 
Luften mellan glasen är ersatt av en gas som ger extra god isolering.

Standard eller tillval?  
Du bestämmer.

Aluminiumkulörer, utsida  
Till vänster ser du våra tio olika standardfärger för  
aluminiumbeklädnad, där samtliga ingår i grundpriset.

Föredrar du en annan kulör än dessa så �nns själv-
klart valmöjligheten att få våra fönster med speci�ka 
NCS- eller RAL-färger. Gäller både ut- och insida.

Kulörer

Glas

Brunröd
RAL 3011 

Svart
RAL 9005 

Brun
RAL 8017

Silvergrå
RAL 7001

Ljusgrå
RAL 7035 

Antracitgrå
RAL 7016

Vit
RAL 9010    

Anodic
Natur

Klarvit
NCS S 0500-N

Anodic
Brown

Träkulörer, insida  
Fönstrets grundfärg, som ju syns på insidan och på 
utsidan på våra träfönster, �nns i fem standard färger 
för täckfärg och lasyr, där den vita ingår i grundpriset.

Teak lasyr Svart lasyrFuru lasyr Brun lasyr

Varmkant 
Isolerrutans ståldistans är ersatt med en distans 
med bättre isolerande egenskaper.

Solskyddsglas 
Släpper in i stort sett lika mycket ljus som standard-
glas, stänger ute två tredjedelar av solvärmen, vilket 
minskar behovet av kylning och ventilation.

Tillval  |  Intakt

Aluminiumbeklädda träfönster  I  2+1-glas och 3-glas inåtgående  I  Intakt

Utåtgående pardörr med 
invändig cylinderlåsning.

GranitFrostat Cotswold

Vit täckfärg  
NCS S 0502-Y
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Persienner är en viktig designdetalj som både kan ersätta och komplettera 
gardiner, dessutom är de ett e�ektivt alternativ för att stänga ute starkt 
ljus eller temporärt hindra insyn. 

Persienner

Plisségardiner

Intakt 3-glas 
Till inåtgående 3-glasfönster kan du välja våra frihängade persienner 
Intu eller Basic, eller någon av våra plisségardiner. Intu har en praktiskt 
och stilren design där reglage och snören är inbyggt i själva persiennen. 
Basic är en mer klassisk modell som manövreras med lina och vridstrång. 
Plisségardinerna beskriver vi längst ner på sidan. 

Intakt 2+1-glas 
Till inåtgående 2+1-glasfönster ska du välja persiennen Roulette. Denna 
persienn sitter mellan glasen och manövreras med lina och vridstrång.

Nedan visas persiennkulörerna som �nns att välja mellan:

Tala med din återförsäljare eller besök trarydfonster.se för samtliga mått. 

Vit 
0065  

Duo, Svart/
vitt 0739

Svart, blank
0049

Mörkbrun 
0060

Bok/ek
9944

Mahogny 
9949

Beige 
0285

Silver, ljus 
0058

Grå, linne-
mönstrad
0051

Silver med 
streck
9451

Tillval  |  Intakt

Vit 

Svart med  
vit baksida

Vit, 
Cellular

Vit, 
Cellular 
Blockout

Till Intakt 3-glas kan du även välja plissé, som är ett intressant sol-
skyddsalternativ i tunt, vävt och tvättbart tyg. Välj mellan olika ljus- och 
värmereglerande varianter, från genomsiktlighet till mörka. 

Du kan manövrera plissén både upp- och nedifrån, och den är �yttbar över 
hela fönstrets yta. Den kan alltså också fungera som insynsskydd – plus 
att du själv kan bestämma vad du vill se när du tittar ut genom fönstret.  
Plisséerna �nns både som genomskinliga och mörka, vilket gör att du kan 
släppa in och stänga ute ljuset precis så mycket du vill. Till höger visas 
de varianter som �nns att välja mellan.

Aluminiumbeklädda träfönster  I  2+1-glas och 3-glas inåtgående  I  Intakt

Säkerhet 
Generellt sett håller alla våra Intakt-fönster en hög säker-
hetsnivå. Men det finns möjlighet att uppgradera med 
förstärkt inbrottsskydd som låsbart handtag, barnspärr,  
förankrat säkerhetsglas, fönsterbroms och säkerhetslås. 
 
Kipp-dreh 
Smart lösning som gör det möjligt att öppna fönstret 
upptill för vädring. 

Vädringslucka 
Vädringsluckan har ett utvändigt galler med ett insektsnät 
på insidan. Den invändiga vädringsluckan är väl isolerad. 
Våra vädringsluckor kan också placeras i själva fasaden 
i anslutning till ett fönster. 
 
Spaltventil 
En spaltventil i karmens överstycke förbättrar lufttill förseln.

Diverse tillval

Tillval  |  Intakt

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3S 01:30

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3S 01:10

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:41 SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:22

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3S 11:00

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3S 01:20SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 01:00

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:01

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:02

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:12

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:10

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:20

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:30 SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:11 SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:21 SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:31

Till Intakt �nns lös spröjs som mycket enkelt fästs på fönst-
rets utsida. Spröjsen har en vacker passform mot glaset 
och ger ett vackert intryck från alla håll. Använd illustra-
tionen här nedanför för att bestämma hur många spröjs 

du vill ha och hur de ska sitta: vertikalt och/eller hori-
sontellt. Lösa utvändiga spröjs är alltid i samma färg som 
fönstrets utsida. Invändig spröjs i isolerruta är däremot 
alltid vita.

Spröjs

Vit med  
grå/silver-
ränder

Observera att en mörk persienn eller plissé 
bör alltid vara antingen helt nedfälld eller 
helt uppdragen, då det annars �nns risk för 
att glasrutan spricker.
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Mer ljus och rymd med skjutdörrar.

Känner du för att skapa en fri och bredare passage ut mot altanen eller naturen, 
så är våra skjutdörrar ett smakfullt alternativ. De ger ett ökat ljusinsläpp och 
skapar en skön känsla av rymd i rummet. Genom att komplettera och skärma 
av med en isolerad glasvägg bredvid får du en ännu bättre e�ekt.

Skjutdörrarna är byggda av stabil fura och designen harmonierar snyggt 
med vårt övriga sortiment. Givetvis kan de fås med aluminiumbeklädd utsida. 
Som standard ingår personsäkert 3-glas, handtag på insidan och dragkopp 
på utsidan. Tack vare tätningspro�ler i gummi, tätar den e�ektivt i stängt läge. 

Våra skjutdörrar är ett elegant sätt att stiga ut i friheten eller kliva in i tryggheten.

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Skjutdörr A Skjutdörr C

Fast parti

Bredd från M18 till M40, höjd från M20 till M25.

Du kan modi�era din skjutdörr på en rad olika sätt. Bilderna ovan visar insidan, där Skjutdörr A är vänsterhängd.

Vi har två typer av skjutdörrar: Skjutdörr A och Skjutdörr C.  
Skillnaden är att Skjutdörr C är en dubbelvariant av A, som 
är en enkel-skjutdörr. Den vänstra skjutdörren på C har 
gångdörr som standard. Skjutdörrarna har personsäkert 
3-glas som standard, ett U-värde på 1,2 och går att få 
antingen helt i trä eller med aluminiumbeklädd utsida. 

På insidan av dörrarna (båda på Skjutdörr C) sitter ett hand-
tag medan utsidan är försedd med dragkopp, se exempel  
på nästa sida. När du vrider handtaget nedåt lyfts dörren 
och kan lätt skjutas åt sidan. Den rörliga delen glider då 
smidigt innanför/bakom den fasta, vilket underlättar vid 
skötsel och rengöring. 

Skjutdörrar

Dubbelvariant av Skjutdörr A. Bredd från M36 till M60, höjd från M20 till M25.

De fasta partierna har personsäker 3-glas isolerruta med ett 
U-värde på 1,2 i standardutförande. De kan fås helt i trä eller med 
aluminiumbeklädnad. 

Närliggande fönster, alltså fönster som sitter antingen ovanför 
eller bredvid en skjutdörr, kallas överljus (ovanför) och sidoljus 
(bredvid). Överljus och sidoljus kan fås i mått som passar skjut-
dörren, med såväl raka som sneda kanter.

Personsäkert glas in- och utvändigt är standard i sidoljusen, men 
inte överljusen. Överljuset kan förses med linjerade poster, så 
kallade rutavdelare.

Brunröd
RAL 3011 

Vit
RAL 9010 

Svart
RAL 9005 

Brun
RAL 8017

Silvergrå
RAL 7001

Ljusgrå
RAL 7035 

Antracitgrå
RAL 7016

Anodic
Natur

Klarvit
NCS S 0500-N

Anodic
Brown

Vit täckfärg 
NCS S 0502-Y

Kulörer

Till höger �nner du våra standardfärger för aluminium-
skjutdörrar, nedan vår standardfärg för skjutdörrar i trä. 
Du kan också få din helt egna NCS- eller RAL-kulör som 
täckfärg. 

Standardkulör på skjutdörrarnas träytor 
är NCS S 0502-Y. Vit, brun eller ljusgrå 
täckplugg medföljer.

Öppet läge Stängt läge Dragkopp (utsidan)

Handtag

Skjutdörren kan självklart öppnas och stängas från båda 
hållen. På insidan sitter ett handtag och på utsidan en 
dragkopp. Handtaget är förberett för en oval ASSA-cylinder 
så att du ska kunna låsa.

För att låsa dörren vrids handtaget upp, med dörren i stängt 
läge. Gör samma sak när dörren är öppen och den ställs  
i vädringsläge.

Både dörrarnas rörliga och fasta del kan förses med 
mitt- och/eller tvärposter. Till skjutdörrarna kan du även få 
mellanglasspröjs.

Poster och spröjs

Om det av någon anledning inte räcker med standard-
glas, finns en rad alternativt med olika funktioner.  
Se tabellen till höger.

Glasytor kan fås med slät fyllning, maxhöjd 800 mm.

Glas

Ventilation

Med en öppen skjutdörr får du mycket frisk luft, men du 
kan också få bra ventilation när dörren är stängd. Välj 
marknadens snyggaste spaltventil som placeras vertikalt  
i en av dörrarnas fasta sidostycken.

Tillval  |  Skjutdörrar

På trarydfonster.se �nner du mer information och inspiration.

Energipaket  U-värde 1,0

Ljudpaket  38–39 dB Rw

Solskydd 1  Ljus/neutral

Solskydd 2  Mörk/färgad

Standard eller tillval?  
Du bestämmer.
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Det här med fönster är på sitt sätt en hel veten skap. Fråga oss, vi lever och 
andas U-värden, spanjoletter, kipp-dreh-funktion och allt annat som hör vår 
bransch till. Kort sagt, vi är fönsternördar. Men man behöver inte vara  
fönsternörd för att få de bästa fönstren. 

För att göra det enklare för dig har vi på följande sidor samlat det mest nöd- 
 v ändiga du behöver veta när du ska välja fönster, i form av enkla och informativa 
guider, förklaringar och tips på vad man kan tänka på vid fönsterköp. Vi går 
också igenom våra garantier och olika märkningar. 

Guider och info
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Dagsljus
Mängden dagsljus påverkas av glasvalet och fönstrets storlek. 
I dag tillbringar människor omkring 90 procent av sin tid inom-
hus och därför är det viktigt att släppa in dagsljus i våra hus. 

Underhåll
Vill du ha ett enkelt boende ska du välja ett fönster med alumini-
umbeklädd utsida. Den mattlackerade aluminiumbeklädnaden 
kräver minimalt med underhåll, samtidigt som det fortfarande 
ser ut och känns som trä. Du kan med andra ord njuta av både 
skönhet och hållbarhet.

Inomhusmiljö
Frisk luft och bra ventilation har ofta en positiv inverkan på 
hälsan. I vårt sortiment �nns ventiler och vädringsbeslag som 
släpper in luft. Men det är inte så enkelt att det handlar om att 
luften ska komma in – den måste också komma ut. Därför gäller 
det att ha en fungerande ventilation med exempelvis frånlufts-
system eller självdrag. När man placerar ut vädringsluckor och 
ventiler bör man även ha i åtanke att de släpper in ljud.
 
Brandsäkerhet
Alla utrymmen ska ha minst två av varandra oberoende utrym-
ningsvägar. Det innebär till exempel att om ett sovrum bara har 
en dörr så måste fönstret vara öppningsbart.

Energi
Fönsterbyte är viktigt för energibesparingen. Alla våra fönster 
har lågt U-värde, vilket innebär att fönstret har hög värme- 
isolering – något som i sin tur är positivt för din elräkning.  

Buller eller tystnad
Rätt fönster ger en kraftig reduktion av buller från till exempel 
tra�k. Redan när man byter ut 2-glasfönster mot 3-glas sker en 
tydlig förbättring. I hus som ligger nära till exempel vägar och 
järnvägar kan man stänga ute ännu mera oljud genom att välja 
bullerreducerande glas. 

Väder och vind
Ett fönster ska stå emot såväl nordanvindar som hagel och 
stark sol. Våra fönster levereras med vädertätning och dolda 
vridbeslag som gör att vatten inte kan tränga in. Vill du ha 
ett fönster som står emot vädrets makter utan att behöva 
underhållas väljer du ett där träet i fönstret skyddas av en snygg 
aluminiumbeklädnad. 

Inbrottssäkerhet
Varje år sker det över 20 000 bostadsinbrott i Sverige och tjuven  
väljer vanligen att ta sig in genom ett fönster eller en fönster -
dörr på husets baksida. För att skydda dig och ditt hus är våra  
fönster och fönsterdörrar utrustade med �era skydd mot tjuvar.  
Du kan även öka skyddet mot inbrott genom att välja till hak-
kolvsspanjoletter, som är låsanordningar som hakar fast det 
stängda fönstret i karmen, och laminerat glas som är väldigt 
svårt att krossa. 

Barn- och personsäkerhet
Alla öppningsbara fönster går att få med barnsäkra handtag, så 
att barn inte kan öppna fönstren och trilla ut. Alla våra fönster-
dörrar har dessutom personsäkert glas i den nedre delen som 
inte ger några vassa bitar om det krossas.
 

Faktorer som påverkar valet av fönster

Norrfasad
Här är påverkan av direkt solljus minst. När solen lyser är den lågt stående och når 
långt in i rummet. Skärma av med persienner eller plisséienner. Ljus som norrifrån 

upplevs som svalare och mjukare, vilket passar i till exempel kök och arbetsrum. 
Norrfasader håller sig svala sommartid, vilket gör öppningbara fönster lämpliga.

Söderfasad
Här står solen högt och ger ett starkt ljus oavsett årstid. Sommarsolen kan avskär-

mas med utvändig solavskärmning. Komplettera med invändiga persienner  
eller plisséienner när solen står lägre vintertid. Alternativt kan du ha ett ofärgat  
solskyddsglas på glasytorna i denna fasad, framförallt om de är stora. Även här 

krävs ett bra frånluftssystem för att ventilera ut sommarvärmen. 

Västerfasad
Lågt stående eftermiddagssol ger ett varmt och behagligt 
ljus som kommer långt in i rummet och ger ett relativt stort 
tillskott av värmeenergi. Detta kan göra ofärgat solskyddsglas 
till ett bra val. I västerläge kan det passa bra att ha till exempel  
ett allrum. Tänk på att du lär behöva ett bra frånluftssystem 
för att kunna ventilera ut sommarens överskottsvärme.

Österfasad 
Varför  inte ha sovrummet åt öster och väckas av morgon-

ljuset? Denna fasad blir inte lika varm på eftermiddagen 
och kvällen som västerfasaden, vilket gör den lämplig för 

sovrum, barnrum och tv-rum. Här är det lämpligt med 
öppningsbara fönster för vädring, eftersom denna fasad 

håller sig relativt sval sommartid.

Fönster i fyra väderstreck

Vilket väderstreck ett fönster är placerat i har stor påverkan 
på mängden värmeenergi och ljus det kan överföra till 
rummet. Fundera på hur solen rör sig vid olika årstider och 
tider på dygnet. Solens höjd över horisonten varierar mycket, 
vilket påverkar dina val när det gäller fönster. 

Till exempel: ett fönster på en söderfasad vinner på en 
solavskär mning ovanför. Detta dämpar den högt stående 
sommarsolen utan att blockera utsikten. När solen sedan 
står lågt under vinter halvåret kan det värmetillskott solen 
bidrar med tas till vara. 

Fönstrets optimala placering

Glas

3-glas
Har tre tätt sammanfogade glas med en mellanliggande metall - 
skena. De två luft-/gasspalterna ger utmärkt isolering och är  
standard för energie�ektiva fönster. Detta gör till exempel att  
du kan ha fönster från golv till tak utan för stora värmeförluster.  
Du får dessutom god ljudisolering.  
 
2-glas
Detta glas har två fasta och tätt sammanfogade skivor.  
Funk tionen är densamma som i 3-glas, men eftersom det bara 
�nns en luft- eller gasspalt blir isoleringse�ekten mindre.  
2-glas är dock mer energie�ektivt än kopplat 1+1 glas och  
kan vara ett bra alternativ om du vill göra ett äldre hus mer 
energisnålt. 
 

Kopplat 2+1 glas
Har en inre och en yttre fönsterbåge. I den inre sitter en 2-glas 
isolerruta och i ytterbågen ett enkelglas. De två bågarna är 
kopplade, vilket innebär att de sitter ihop men kan tas isär vid 
behov. Med denna typ av glas kan du alltså sätta in persienner 
mellan bågarna. Ur isolerings- och energisynpunkt är 2+1-glas 
bättre än 2-glas men sämre än 3-glas.  
 
Kopplat 1+1 glas
Denna konstruktion har också två fönsterbågar, men med var-
sitt enkelglas. Även här är bågarna kopplade men isär tagbara. 
En äldre standardlösning med mindre bra energiegenskaper, 
som trots det kan vara ett bra och kostnads e�ektivt val för till 
exempel sommarstugan eller garaget.
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Att tänka på vid beställning

585 x 985 1385 x 985 1185 x 1385 1785 x 1185 985 x 492,5 Luft 1 Luft 2 Luft 31 380 x 980 
(14 x 10)

1 780 x 1 180 
(18 x 12) 

1 180 x  1 380 
(12 x 14)

Di�erensen är 20 mm

585 x 985 1385 x 985 1185 x 1385 1785 x 1185 985 x 492,5 Luft 1 Luft 2 Luft 3585 x 985 1385 x 985 1185 x 1385 1785 x 1185 985 x 492,5 Luft 1 Luft 2 Luft 3

Fönstrets modulmått
Måttangivelsen för våra fönster skrivs bredd x höjd.  
Måttenheten är “modulmått” och avser egentligen  
måttet på det hål fönstret ska monteras i. 

Exempel: Modulmåttet 12 x 14 avser ett hål med måtten  
1 200 x 1 400 mm. Till det passar ett fönster med måtten  
1 180 x 1 380 mm. Fönstret är alltså 20 mm mindre än 
fönsterhålet på varje ledd. Detta är nödvändigt för att lämna 
plats för monteringsbeslagen och isoleringen runt om. 

10 10

12 /12

Bröstningsmått
Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått, 
där det närliggande fönstret styr, vilket motsvarar 10x21/12.

Kom ihåg att alltid ange bredd x höjd och inte tvärtom.

Höger- eller vänsterhängt?
Fönstrets hängning räknas från den sida där gångjärnet 
sitter, utifrån det håll vilket fönstret öppnas emot dig. Om det 
är lika med “sett inifrån” eller “sett utifrån” beror alltså helt 
på om fönstret är inåt- eller utåtgående. Titta på bilden så 
klarnar det nog. 

Här lönar det sig att ta det lugnt och vara noggrann. Kolla 
helst en extra gång med din återförsäljare så att dina nya 
fönster verkligen öppnas åt det håll du tänkt dig.

UTSIDA

INSIDA

Utsida

Insida

HögerhängtVänsterhängt

Karm

Båge

Bågpost

Droppbleck

Spanjolett Slutbleck

Glasöppning

Bröstning 
Den undre delen av en fönsterdörr med 
tvärpost. Kan vara antingen glasad  
eller fylld. 

Bågbottenstycke 
Den understa vågräta delen av 
fönsterbågen.

Bågpost 
En glasdelande post, som gör att 
fönstret ser ut som en 2-luftare.  
Se illustration nedan. 

Bågöverstycke 
Den översta vågräta delen av 
fönsterbågen. 
 
Fallkolvsspanjolett 
En låsanordning som fungerar 
som ett vanligt dörrhandtag, med 
tillbaka �ädrande handtag. Används 
i fönsterdörrarna i våra Optimal- och 
Genuinserier. 
 
Fönsterbåge 
Den del av fönstret som fönsterglaset 
sitter monterat i.

Isolerglas 
Två eller �era glas monterade med 
hermetiskt tillslutna utrymmen 
emellan. Mellanrummet innehåller 
gas eller torr luft.

Karm 
Den del av fönstret som sitter fast i 
väggen. 

Karmunderstycke 
Den nedersta vågräta delen av 
fönsterkarmen.

Karmyttermått 
Karmens exakta yttermått. Bredden 
anges alltid först. Exempel: 980 
x 1 180 mm. Detta motsvarar ett 
modulmått på 10 x 12.

Karmfast fönster 
Ett fönster med fast monterat glas. 
Det går alltså inte att öppna.

Kipp-dreh  
Tillval till Intakt-serien. Låsmekanism 
som gör att fönstret även kan öppnas 
horisontellt för vädrings öppning upptill. 
 
Kopplat fönster
Ett fönster med bågar i två delar som 
går att dela. Det har alltså fyra ytor att 
putsa.

Luft
Luft är den öppningsbara delen på 
ett fönster. Ett 3-luftsfönster innebär 
alltså att fönstret har tre öppningsbara 
delar. För att det ska bli tydligare har vi 
illustrerat detta på nästa sida. 

Mittpost 
Den lodräta mittstolpen mellan två 
fönsterbågar.

Personsäkert glas 
Glas som inte bildar farliga skärvor 
om det krossas. Krav från Boverket 
om glaset sitter lägre än 600 mm från 
golvet. Standard i våra fönsterdörrar. 
 
Slutbleck 
Beslagsdel som sitter i karmen och är 
den del som spanjolettens låskolvar 
låser i.

Spanjolett 
En anordning som låser fönsterbågen  
i karmen. Finns i �era olika varianter.  
 
Spröjs 
Tunna lister som delar in fönsterrutan 
i mindre fält. Fasta spröjs har mindre 
glasstycken fast monterade i sig, 
medan lösa spröjs monteras utanpå en 
stor glasyta för att ge samma visuella 
intryck.

Tvärpost 
Den vågräta mittstolpen mellan två 
fönsterbågar.

Vad betyder fackuttrycken?

UTSIDA

INSIDA

Luft
Vad är egentligen 1-lufts-, 2-lufts- och 3-luftsfönster?
Förklaringen är faktiskt ganska enkel. Si�rorna anger hur 
många öppningsbara delar fönstren har. 
 
En öppningsbar del = 1-luft, två öppningsbara delar = 2-luft. 

1-luft 2-luft 3-luft

Högerhängt Vänsterhängt
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Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår 
från de förnämsta grundmaterialen och tillämpar de högsta 
kvalitetskriterierna för tillverkningsprocessen. Resultatet är  
fönster och dörrar i en klass för sig – produkter att leva med,  
länge. Detta är orsaken till att vi kan lämna en generös garanti.

Garantiåtagande
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av nedan -
 stående garanti. Härutöver tillkommer det ansvar för produkten 
som ålägges tillverkaren enligt gällande regelverk*.

Garantiförutsättningar
För att nedanstående garantiåtagande skall uppfyllas förut-
sättes att den av Traryd Fönster utfärdade monterings-  
och skötselanvisningen noggrant efterföljs. Traryd Fönster  
ersätter inte skada som uppkommit på grund av felaktig 
montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsa-
kad av att produkten utsatts för yttre påverkan eller onormal 
hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som inte 
initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärket får ej avlägsnas 
eller övermålas.

*Vår försäljning till återförsäljare regleras i nuläget av ABM 07.

Produktgaranti
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och 
dörrsnickerier med isolerglasruta:

10 års garanti 
• På fönstret/fönsterdörrens funktion 
• Mot kondens mellan glasrutor 
•  Mot rötskador i virket, vid ytbehandlade produkter  

från fabrik

Vi tar vårt ansvar
Vi på Traryd Fönster tar vårt ansvar för miljön, inte bara 
för oss själva, utan också för kommande generationer.  
Alltså är miljö aspekterna en mycket viktig variabel i våra 
tillverkningsprocesser.  

Mest stolta är vi över att hela vårt ytbehandlingssystem idag 
är vattenburet, vilket innebär att inga lösningsmedel används  
i vår produktion av fönster. Allt för att även nästa generation 
ska ha det så bra som möjligt – både inom- och utomhus.

GarantierMärkningarnas betydelse

P-märkning 
P-märket är en erkänd kvali tetsmärkning och visar att minimikrav  
på fönstrets alla väsent liga egenskaper är uppfyllda. Krav på god 
beständig het ställs på alla ingående material och komponenter. 
Märk ningen visar att pro dukten är typprovad.

Kvaliteten hos märkta fönster garanteras genom att SP löpande över - 
vakar till verkningen. P-märket är en kvalitetsmärkning från SP Sveriges  
Tekniska Forsknings institut (tidigare Statens Prov nings anstalt). 
Märket har funnits sedan 1985 och används för olika byggprodukter.

CE-märkning 
Alla dörrar och fönster som säljs inom EU måste från och med 1/7 
2013 vara CE-märkta. Märkningen visar att produkten är tillverkad, 
testad och godkänd enligt gällande europeisk standard.

Svensk Fönster & Dörrkontroll 
Svensk Fönster & Dörr kon troll är industrins egna system för god-
kännande och kvalitets märkning av fönster och ytter  dörrar på den 
svenska marknaden. Märkningen bygger på europastandarder men 
har också ett eget väldokumenterat och nationellt anpassat innehåll 
som syftar till att höja kvaliteten.

Svanenmärkning 
Svanenmärkta fönster och ytter dörrar ska vara väl värme  isolerade 
för att minska energi åtgången. Svanens energi krav bygger på bland 
annat på U-värde och g-värde. Fönster och dörrar ska hålla hög  
kvalitet och måste funktionstestas för att kunna få märkningen.  
Svanen ställer även krav på träråvara, produktion, energie�ektivitet, 
återvinnings barhet och de kemiska produkter som används.

Energimärkning  
Genom att välja något av våra energimärkta fönster kan du sänka 
energiförbrukningen i ditt hus. Av den värme du förbrukar kan upp  
till en �ärdedel gå till spillo på grund av gamla fönster. En riktigt god 
anledning till att byta till moderna och energieffektiva fönster.  
Men det �nns �er, förutom att sänka dina uppvärmningskostnader 
kan du också minska dina koldioxidutsläpp och göra en aktiv insats 
för miljön. Du gör det också enklare att energi dekla rera ditt hus om 
du ska hyra ut eller sälja det. Energimärkningen är bevis på att vi  
har gjort tester eller be räk ningar enligt internationell standard – och  
att protokollen har granskats av ett opartiskt testinstitut.
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Marie-Claude Dubois – arkitekt och ljusprofessor.

Vikten av dagsljus. 

För oss är fönster mer än bara glas, trä, färg och beslag. Fönster har förmågan att förstärka en 
byggnads karaktär, att koppla samman inne med ute. Och att släppa in dagsljus. Att välja fönster 
handlar om att hitta en balans mellan estetik, dagsljus och energiåtgång. Att ta hänsyn till aspekter 
som utsikt, ventilation, ljus och fasad.

Marie-Claude Dubois, arkitekt och ljusprofessor, har sedan 1998 arbetat med dagsljus, huvudsakligen 
som forskare och lärare vid både Laval University i Quebec och på Lunds Tekniska Högskola, där 
hon har en tjänst som docent vid avdelningen för energi och byggnadsdesign. 

Till skillnad från arti�ciellt ljus ger dagsljus ett kontinuerligt spektrum. Marie-Claude pekar på hur 
forskningen kring ljusets påverkan har gått framåt under de senaste åren.

– Gammal kunskap om dagsljusets inverkan har fått alltmer uppmärksamhet under de senaste 
åren och modern forskning visar på hur ljuset påverkar oss på en mängd olika sätt, både när det  
gäller vår hälsa, vår förmåga till prestation och vår ekonomi, säger Marie-Claude.

Dessutom är dagsljus mer energie�ektivt än elektriska ljuskällor. För att få in så mycket dagsljus 
som möjligt är det bra att placera fönstren högt upp. 

Forskning visar att människors trivsel går ned när det är för lite glas i fasaden. Att välja rätt typ av 
glas är därför mycket viktigt. Glasets färg ska vara så neutral som möjligt och om man måste välja 
färgade glas, ska man helst välja brons eller en varm ton och helt undvika blått glas.

Marie-Claude pekar på det faktum att hela fönstret påverkar resultatet. 
– Även karmens detaljer har stor betydelse för infallet av dagsljus. En karm med mycket detaljer 

får övergången mellan den ljusa himlen och rummet att bli mildare och lättare att titta på.
Karmens färg, tjocklek och utformning har stor betydelse för hur ljuset studsar in i rummet.  
Med tanke på att vi tillbringar 90 procent av tiden inomhus understryker Marie-Claude hur insidan  
är mycket viktigare än utsidan. 

Att välja rätt fönster handlar alltså om att ta hänsyn till en rad saker – placering, antal fönster, form, 
färg och storlek. Forskningen pekar tydligt på hur rätt mängd dagsljus är avgörande för vår hälsa, 
trivsel och prestation och hur det påverkar både energiåtgång och trivsel i stort.

En karm med mycket detaljer får övergången 
mellan den ljusa himlen och rummet att bli 
mildare och lättare att titta på.

 



Svenska Fönster AB ingår i danska koncernen Dovista A/S som i sin tur 
ingår i VKR Holding med närmare 14 000 medarbetare i fler än 40 länder.  
I Svenska Fönster AB ingår varumärkena Traryd Fönster, SP Fönster och  
Lingbo Kulturfönster. Samtliga fönster tillverkas i de djupa skogarna i  
Hälsingland med kärnvirket runt knuten på fabrikerna. 

Inom hela koncernen arbetar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan  
i produktionen, distributionen och användningen. Vi är stolta över att vi  
under de senaste decennierna arbetat enbart med vattenburen färg  
och impregnering.  

Vi är också stolta över vår kunskap om fönster och hur man bygger för  
att ta tillvara dagsljus och få frisk luft i inomhusmiljön.

Läs mer på svenskafonster.se

Besöksadress: Snickarvägen 12, 828 30 Edsbyn  |  Postadress: Svenska Fönster AB, 828 81 Edsbyn  
Tel: +46(0)271-291 00  |  Mail: info@svenskafonster.se  |  trarydfonster.se 

Traryd Fönster – en del av Svenska Fönster.  




