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Fönster från 
härdiga Hälsingland
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Det börjar här

Den här tallen är ung, bara några centimeter hög och växer i en av 
Hälsinglands djupa skogar, inte långt från vår fönsterfabrik i Edsbyn. 
Tallens latinska namn är Pinus sylvestris. Den är ett träd inom familjen 
tallväxter som kan bli mycket gammalt. Den äldsta tall som påträ�ats  
i Sverige finns i just Hälsingland och är omkring 770 år gammal. 

Denna tall kommer att få bli omkring 100 år och över 30 meter hög. 
Dess mastliknande stam är då rak och kvistfri nästan ända upp till 
toppen, där kronan kommer att bestå av ett fåtal grenar. Perfekt att 
förädla till fönster. Virket från tallen, som kallas furu, är nämligen fast, 
hårt och mycket varaktigt. 

Bra fönster växer inte på träd. Bra fönster är träd. 
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Precis som vissa vingårdar har bättre viner, så har 
vissa skogar bättre virke. De bästa skogarna för 
fönstervirke hittar du i södra Norrland. I södra 
Sverige är virket för mjukt och längre norrut har 
det för mycket kvistar. Bäst material har träd som 
växer på våra egna breddgrader. En del kommer 

från skogarna i Dalarna och Gästrikland, men det 
mesta hämtar vi härifrån Hälsingland.

På våra fönster finns inga synliga kvistar på insidan. 
Det tack vare att vi dels använder stamblock, den 
nedre delen av tallen som inte har några kvistar, och 

Kvalitet från naturen
dels genom att vi kapar bort kvistar och fingerskarvar 
virket. En metod som ger fogar som är starkare än 
virket själv och som minimerar spillet.

För oss är även miljön viktig. Vårt miljöarbete inne- 
 fattar all verksamhet, men till det som kommer att  

märkas hemma hos dig hör att vi använder enbart 
vattenburen färg och impregnering. Det ger ett ut - 
märkt resultat, särskilt på bra virke. Trots det använder 
andra vakuumimpregnering och får då räkna med 
avdunstning av lösningsmedel.
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En gång i tiden var fönstren husets svagaste länk. Här smet värmen ut 
och tjuven kunde ta sig in. Tack och lov så är det inte längre så. Alla 
våra fönster har bra energivärden. Det betyder att de är bra på att hålla 
värmen inomhus. Men så finns det modeller som är extra bra – det är 
våra fönster som har allra lägst U-värde. Du känner också igen dem på 
att de bär miljömärkningen Svanen. 

I ditt hem ska du bestämma vem som kommer på besök. Därför har våra 
fönster flera lösningar som ger förhöjd inbrottssäkerhet som standard. 
Och ännu fler finns som tillval.

Värme och trygghet
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Från härdiga Hälsingland

SP Fönster tillverkas i Hälsingland, ett landskap som stoltserar med 
ett 1000-tal så kallade bondeslott – Hälsingegårdar med kultur-
histo riska värden. Sju av dem är klassade som världsarv tack vare sina 
festsalar med unika väggmålningar. Men det många förknippar med 
Hälsingegårdarna är de stolta mangårdsbyggnaderna med rader av 
stora och tätt sittande, spröjsade fönster. 

Hälsingegårdarna byggdes under en tid då många bönder blev rika  
på att odla lin. Rikedomen visades upp på gårdarna i form av mål-
ningar, utsmyckade brokvistar och många fönster. Man valde till och 
med att måla blindfönster på väggarna för att stärka symmetrin och 
känslan av rikedom.

I dag anpassar vi hellre fönstren till husets insida än utsida och på 
moderna hus samsas ofta fönster i olika storlekar och former på 
samma fasad. Men precis som förr i tiden är det självklart för många 
att välja fönster av god kvalitet. Som smyckas med spröjs.
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Spröjs på nytt sätt

En arkitekt ser husets fasad som dess ansikte och fönstren som husets ögon. 
Och precis som en vacker själ visar sig i människans ögon ska fönstren signalera 
att här inne är det trevligt att vara. 

Därför är spröjs på fönsterrutor lika naturligt för många i dag som när de första 
fönstren tillverkades och flera små munblåsta glasrutor byggdes ihop till större 
glaspartier med hjälp av trälister. I dag kommer våra fönsterrutor från glas med 
en yta på tolv kvadratmeter och spröjs har blivit en accessoar. De passar lika 
bra på äldre hus som moderna och gör sig mycket bra på våra fönsters vackert 
rundade kant på insidan. 

Spröjs kan fås både som breda och smala och de går att kombinera i oändligt 
många mönster. Mindre fönster får jämna proportioner med smal spröjs och 
bredare spröjs ger en mer markerad indelning av större fönster.
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Fönster från SP känns igen på sin vackra rundade 
kant på insidan av fönsterbågen – en liten men 
viktig detalj. Den gör att fönsterbågen ser smalare 
ut och den bryter solljuset på ett mjukare sätt än 
fönster med raka profiler. 



1716

Moderna utåtgående 3-glasfönster 
som klarar höga krav – helt i trä  
eller med aluminiumbeklädd utsida

Till våra 3-glasfönster som vi valt att kalla Balans och Stabil har 
vi slagit samman all kunskap om klassiskt fönsterhantverk och allt 
kunnande om det perfekta fönstret för vår tid. De har en gedigen 
träkärna kombinerat med moderna funktioner och vacker design. 
Stabil har båge och karm helt i kvalitetsträ och Balans har samma 
grund men med en utsida beklädd i snygg mattlackerad aluminium; 
praktiskt för dig som vill slippa underhåll.

Fönstren öppnas utåt och har 3-glas isolerruta med hög värme  - 
iso lering. De finns i många olika modeller och ger dig stora möjlig-
heter att matcha dem med ditt hus. Dolda beslag och förhöjd inbrotts-
säkerhet är standard och smäckra bågar ger dig extra stora glasytor. 
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I våra karmfasta fönster sitter glaset fastmonterat i karmen, vilket 
gör att fönstret inte kan öppnas. Detta minimerar kallras och ger bra 
värme ekonomi. Våra karmfasta fönster är extra lämpliga för stora 
glasade väggpartier, burspråk, inglasade altaner och liknande. 

Kombinera gärna med våra öppningsbara fönster, så att du ändå har 
möjligheten att vädra. Tänk också över utrymningsvägarna.

Vridfönster har speciella beslag som gör att de kan vändas runt sin 
vågräta axel, så att utsidan vetter inåt i rummet. Detta gör att du 
enkelt, och framför allt säkert, kan putsa utsidan inifrån. En speciell 
öppningsspärr gör att det krävs två händer för att öppna fönstret i 
detta läge. 

Dessa fönster finns även som Miljömärkt, 
Balans+/Stabil+, med extra lågt U-värde 0,9.  
Läs mer om klimatet, framtiden och 
U-värden på sidan 48.

Dessa fönster finns även som Miljömärkt, 
Balans+/Stabil+, med extra lågt U-värde 0,9. 
Läs mer om klimatet, framtiden och U-värden 
på sidan 48.

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.

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.

Karmfasta Vridfönster
Utåtgående

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.

Våra karmfasta fönster kan 
du få i stort sett i vilken form 
eller storlek du önskar.

Fönstret finns även som Miljömärkt, 
Balans+/Stabil+, med extra lågt U-värde 0,8.  
Läs mer om klimatet, framtiden och 
U-värden på sidan 48.

Våra vridfönster kan fås i många olika 
storlekar och utformanden. Tala med 
din återförsäljare så hjälper de dig att 
upptäcka alternativen.

Överkantshängda
Utåtgående
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Denna moderna konstruktion gör fönstret extra säkert och enkelt  
att putsa. Det öppnas vertikalt runt sin egen lodaxel, och går att 
vända inåt. Med andra ord är det ingen match att sköta fönsterputs-
ningen inifrån. 

Fönstret finns även som Miljömärkt,  
Balans+, med extra lågt U-värde 0,9. 
Läs mer om klimatet, framtiden och  
U-värden på sidan 48.

Våra Sideswing-fönster kan fås i många 
olika storlekar och utformanden. Tala 
med din återförsäljare så hjälper de dig 
att upptäcka alternativen.

Glas   3-glas isolerruta.

U-värde   1,2. Miljömärkt 0,9.

Material invändigt  Trä.

Material utvändigt Mattlackerad aluminiumbeklädnad.

Vädring   Integrerat vädringsbeslag.

Spröjs   Ja. Se sid. 23.

Persienn   Frihängande, tillval. Se sid. 24.

Sideswingfönstret har en speciell öppningsspärr som gör att det krävs 
två händer för att öppna det, vilket ger hög barnsäkerhet. 

Notera: 
Sideswing finns endast med 
aluminiumbeklädd utsida.

Sideswing
Utåtgående

Till våra sidohängda aluminiumbeklädda 3-glasfönster (Balans) kan 
du nu välja om du vill ha vridhandtag eller klassiska, förnicklade, 
hakar. Hakar ger ett helt annat intryck och sätter en annan känsla i 
både inredningen och i resten av ditt hem. Vad passar just dig och 
ditt hus bäst?

Till skillnad mot fönster med vridhandtag som har fönsterbroms 
för att hålla fönstret öppet i samband med till exempel vädring, 
så har fönstret med hakar istället ett vackert vädringsbeslag som 
fyller samma funktion.

Sidohängda 3-glasfönster med hakar
Nyhet!

En av våra mest lättanvända modeller. Gångjärnen sitter i sidan och 
fönstret öppnas utåt på traditionellt manér. Detta gör alltså att du enkelt 
kan öppna fönstret för vädring utan att behöva flytta det du har på 
fönsterbänken. Fönsterbroms ingår som standard på dessa fönster. 

Fönstren har en genomtänkt design där linjerna och det enkla uttrycket 
passar på både äldre och moderna hus. Det finns både vänster- och 
höger hängda alternativ och du kan så klart välja mellan olika storlekar 
och modeller.  

Fönstret finns även som Miljömärkt,  
Balans+/Stabil+, med extra lågt U-värde 0,9. 
Läs mer om klimatet, framtiden och U-värden  
på sidan 48.

Våra sidohängda fönster kan fås i många 
olika storlekar och utformanden. Tala 
med din återförsäljare så hjälper de dig 
att upptäcka alternativen. 

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.

Sidohängda
Utåtgående
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Matcha dina fönster med en fönsterdörr av samma kvalitet och lika 
hög säkerhet. Den grundläggande designen på denna fönsterdörr är 
förstås densamma som på fönstren i Balans- och Stabilserien, och 
finns alltså både att få med aluminiumbeklädd utsida, eller helt i trä.

Valmöjligheterna är många. Fönsterdörrarna finns både som enkel- 
och pardörr, och självklart har de samma typ av spröjs som fönstren. 
Du kan välja om du vill ha fönsterdörren helglasad eller om bröstningen, 
som är den nedre delen av en fönsterdörr, ska ha fyllning. Till höger 
ser du en helglasad parfönsterdörr. 

Förutom detta har fönsterdörrarna fyrpunktslåsning som försvårar 
inbrott. Helglasade dörrar har personsäkert glas in- och utvändigt.

Helglasad pardörr

Glas   3-glas isolerruta.

U-värde   1,2. Miljömärkt 1,0.

Material invändigt  Trä.

Material utvändigt Trä eller mattlackerad aluminiumbeklädnad.

Varianter Enkeldörr, pardörr, fylld eller glasad nederdel.

Spröjs   Ja. Se sid. 23.

Persienn   Frihängande, tillval. Se sid. 24.

Dörren finns även som Miljömärkt,  
Balans+/Stabil+, med extra lågt 
U-värde 1,0. Läs mer om klimatet, 
framtiden och U-värden på sidan 48.

Fönsterdörrarna kan fås i många olika 
storlekar och utformanden. Tala med 
din återförsäljare så hjälper dom dig 
att upptäcka alternativen. 

Handtaget 
Handtaget till våra fönsterdörrar fungerar på samma sätt 
som vanliga dörrar, alltså att du trycker ner det och sen 
µädrar 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! 

Fönsterdörrar
Utåtgående

Design och tillval  |  Balans och Stabil

Ornamentglas 
Ornamentglas fungerar som insynsskydd och passar till 
exempel badrumsfönster. Se alternativen nedan. 

Härdat glas 
Härdat glas som inte får 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. 

Träkulörer  
Fönstrets grundfärg, som ju syns både på  
insidan och utsidan av våra träfönster, finns  
i fem standardfärger för täckfärg och lasyr  
där den vita ingår i grundpriset. Föredrar du 
en annan kulör än dessa så finns självklart  
valmöjligheten att få våra fönster med specifika 
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

Glas

Vit täckfärg  
NCS S 0502-Y

Teak lasyr Svart lasyrFuru lasyr Brun lasyr

Silvergrå
RAL 7001

Ljusgrå
RAL 7035 

Vit
RAL 9010    

Anodic
Natur

Klarvit
NCS-S0500-N

Brunröd 
RAL 3011 

Svart
RAL 9005 

Brun
RAL 8017

Antracitgrå
RAL 7016

Anodic
Brown

Frostat 
(standard)

Granit Cotswold

Solskyddsglas 
Solskyddsglas minskar behovet av ventilation 
och kylning. Vi har två olika solskyddsglas.  
Ett ljusare, som är nästintill klart, och ett tonat. 
Det klara släpper in nästan lika mycket ljus som 
vanligt glas, men stänger ute två tredjedelar 
av solvärmen. Det tonade släpper in hälften av 
dagsljuset och endast en µärdedel av värmen. 

Design och tillval. 
Skapa dina unika fönster.

Klarglas (ej 
solskydd)

Solskyddsglas 
Klart

Solskyddsglas 
Tonat
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Ventilation, säkerhet och handikappanpassning

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

Barnspärr  
För att kunna öppna fönstret måste spärren först lyftas. 
Barnspärren ingår som standard på våra miljömärkta fönster.

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
Det finns flera sätt att dela ditt fönsters glasytor, såsom fasta 
spröjs, lösa spröjs – eller som här; en fast genom gående post. 
Den är bredare än spröjs och delar upp glasytorna fysiskt  
– istället för att ligga utanpå eller mellan glasen. Du kan välja 
mellan stående, liggande och korsform.

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

 
 
Bakkantssäkring 
Beslag som säkrar fönstret i karmen och försvårar inbrottsförsök. 

Handikapptröskel 
En tröskel med lägre profil än standardutförande som under-
lättar för bland annat rullstolar. 

Design och tillval  |  Balans och Stabil Design och tillval  |  Balans och Stabil
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Till Balans och Stabil hör en underhållsfri aluminiumspröjs, 
som snabbt och enkelt monteras på fönstrets utsida – helt 
utan verktyg. Spröjsen är vackert profilerad på båda sidor 
och har dolda beslag. 

Använd illustrationerna nedan för att bestämma hur 
många spröjs du vill ha och hur de ska ska sitta; verikalt 
och/eller horisontellt. 

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+S00:11
+S00:10

SPX2+00:21 SPX3+00:22 SPX3+22:00SPX2+01:20

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

3 solµäderspröjs

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 00:11

Inspiration till hur du kan tänka kring spröjs och design läser du på sidan 50.
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Vit Vit med 
silvriga 
ränder

Svart med 
silvrig baksida

Vit, 
Cellular

Vit, 
Cellular 
Blockout

Plissé är ett intressant solskyddsalternativ i tunt, vävt och tvättbart tyg.  
Välj mellan olika ljus- och värmereglerande varianter, från genom-
sikt lighet till mörka. Gardinerna måttillverkas och tack vare den 
patenterade funktionen Unipleat® rynkar sig inte tyget – så att dina 
plisséer kan hålla sig snygga och hela i många år. 

Du kan manövrera plissén både upp- och nedifrån och den är flytt bar 
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.  

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. 

Plisségardiner

Solskydd

Persienner

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 
svart/grå 
streck
9451

Nedan visas persienner som finns att välja mellan:

Insektsnät för dörrInsektsnät för fönster
Ordentliga insektsskydd kan göra din vardag betydligt 
behagligare under den varma årstiden. Våra insektsnät 
tillverkas i i aluminium med glasfibernät och finns till 
utåtgående fönster. 

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

Levereras monteringsfärdigt enligt din beställning. 

Våra insektsskydd i aluminium med glasfibernät finns 
också till utåtgående fönsterdörrar. Rullgardinsdörren 
Deluxe är hållbar och lika enkel att använda som 
montera. Skyddet kan både vänster- och högerhängas, 
och det skruvas fast på gångjärnssidan. 

Nätkassett och skenor är i pulverlackerad aluminium-
profil 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. 

Färg:        
Vit

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

Färg:        
Vit

Nät:            
Grå, vertikalmönstrad glasfiber

Nät:            
Grå, plastad glasfiber

Dubbelfunktion

För samtliga persienn- och plissémått, besök spfonster.se

Design och tillval  |  Balans och Stabil Design och tillval  |  Balans och Stabil

Här ser du de plisségardiner som finns att välja mellan:

Mått hittar du på spfonster.se
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Klassiskt utåtgående träfönster 
med 2-glasruta

För dig som vill ha ett riktigt bra fönster anpassat för mindre 
krävande tillämpningar är vår serie Villa ett perfekt alternativ. Lite 
enklare utförande, men utan kompromisser när det gäller kvalitet. 
Med gedigen träkärna och vacker design är det här fönstret  
det perfekta valet när du vill ha en smart lösning till ett smart pris. 
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Denna fönsterserie kallar vi för Villa – ett utåtgående sidohängt 
träfönster med traditionell design. Fönstret har enkelbåge och 
kan alltså inte delas, vilket innebär att det bara behöver putsas 
på två sidor. 

2-glas-isolerrutan ger god värmeisolering och modellen passar 
bra till garaget eller förrådet men också till ditt hus. Praktiskt, 
stilfullt och samtidigt ekonomiskt.

Passande fönsterdörr  
Vill du ha en passande fönsterdörr 
rekommenderar vi vår 3-glas  
träfönsterdörr, med samma traditionella 
utförande men samtidigt moderna 
fördelar. Finns både som enkel- och 
pardörr. Ta en titt på sid. 20. 

Glas   2-glas isolerruta.

U-värde   1,5.

Material invändigt  Trä.

Material utvändigt Trä.

Spröjs   Ja. Se sid. 30.

Persienn   Frihängande, tillval. Se sid. 32.

Övriga tillval

Bakkantssäkring 
Beslag som säkrar fönstret i karmen och försvårar 
inbrottsförsök. 
 
Spaltventil 
En spaltventil i karmens överstycke förbättrar 
lufttillförseln.  

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 finns själv-
klart valmöjligheten att få våra fönster med specifika 
NCS-färger.

Kulörer

Glas

Vit täckfärg  
NCS S 0502-Y

Teak lasyr Svart lasyrFuru lasyr Brun lasyr

Beslag i mässing Säkerhetslås

Vi har många sortes glas med olika egenskaper – energisnålt, 
härdat, laminerat 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 till exempel badrumsfönster.

Alla våra valmöjligheter för glas med olika funktioner present-
eras på sidan 52. Där går vi också igenom skillnaderna mellan 
våra olika glaspaket.

Sidohängda
Utåtgående

Frostat Granit Cotswold

Design och tillval  |  Villa

Design och tillval. 
Skapa dina unika fönster.

Till dessa fönster hör, istället för
vridhandtag, traditionella fönsterhakar
med matchande vädringsbeslag.
Förnicklade är standard men du kan
även, utan extra kostnad, välja att få
dem i mässing. Se tillval på nästa sida.
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Till Villa kan du välja lösspröjs som mycket enkelt fästs 
på fönstrets utsida. Spröjsen har en vacker passform mot 
glaset och ger ett vackert intryck från alla håll. Använd 
illustrationen här nedanför för att bestämma hur många 

spröjs du vill ha och hur de ska sitta – vertikalt och/eller 
horisontellt. Lösa utvändiga spröjs är alltid i samma färg 
som fönstrets utsida. Invändig spröjs i isolerruta är vita.

Spröjs

Design och tillval  |  Villa

Inspiration till hur du kan designa dina fönster med bland annat spröjs hittar du på sidan 50.
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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. 

Solskydd

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 m. 
svart/grå 
streck
9451

Tips! Varför inte inreda med persiennerna? Pröva att 
plocka upp någon färg från rummet; i tapeten, mattan 
eller so�an. Låt varje rum få sin nyans. Du kan också 
vända blicken utåt och låta persiennerna harmonisera 
med husets fasadfärger.

Observera att om du väljer en mörk persienn eller 
plissé rekommenderar vi att den alltid bör vara 
antingen helt nedfälld eller helt uppdragen, då det 
annars finns risk för att glasrutan spricker.

Insektsskydd

Insektsnät för dörr

Insektsnät för fönster
Ordentliga insektsskydd kan göra din vardag betydligt behagligare 
under den varma årstiden. Våra insektsnät tillverkas i aluminium 
med glasfibernät och finns 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. 

Våra insektsskydd i aluminium med glasfibernät finns 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 aluminiumprofil 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. 

Färg:        
Vit

Mått (höjd):        
205 cm
215 cm
235 cm

Färg:        
Vit

Nät:            
Grå, vertikalmönstrad glasfiber

Nät:            
Grå, plastad glasfiber

Persienner

Plisségardiner

Nedan visas persiennkulörerna som finns att välja mellan:

Plissé är ett intressant solskyddsalternativ i tunt, vävt och tvätt-
bart 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 
flyttbar 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.  

Svart med  
vit baksida

Vit, 
Cellular

De här kan du välja mellan:

Vit Vit, 
Cellular 
Blockout

Vit med  
grå/silver-
ränder

Dubbelfunktion

Design och tillval  |  Villa Design och tillval  |  Villa

För hjälp och råd kring mått och montering är du 
välkommen att besöka vår hemsida eller prata 
med din återförsäljare.
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Vår fönsterserie Intakt är speciellt framtagen för flerfamiljshus och 
andra stora projekt och består av moderna fönster med moderna 
specifikationer. 

Aluminiumbeklädd utsida för minimalt med underhåll och de öppnas 
inåt. Här finns två alternativ när det gäller glaspaket som båda erbju-
der hög värmeisolering. Det handlar om 3-glas eller 2+1-glas med  
en ljuddämpande luftspalt som passar bra i ovanligt bullriga miljöer.

Inåtgående 2+1- och 3-glasfönster  
för höga hus och bullriga miljöer
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Fönsterdörrarna i Intaktserien är utvecklade och designade för att passa 
väl med övrigt sortiment. De finns både som enkeldörrar och pardörrar. 
Precis som fönstren så har dessa fönsterdörrar en aluminiumbeklädd 
utsida, vilket inte bara ger en snygg lyster, utan det ökar också både 
stryktålighet och hållbarhet. Fönster dörren kan självklart även fås med 
samma sorts spröjs som fönstren.

Fönsterdörrarna i Intaktserien finns både som inåtgående med 3-glas 
isolerruta, inåtgående med 2+1-glas och även som utåtgående med 
kopplade 2+1-glas. De inåtgående används mycket i lägenheter, där  
exempelvis de små franska balkongerna förutsätter att dörren öppnas 
inåt. Den utåtgående fönsterdörren är, tack vare sin ljuddämpande 
luftspalt, lämplig när man vill stänga ute buller och annat oljud. 

Ett fönster i gediget trä med aluminiumbeklädd utsida som öppnas inåt. 
Motståndskraftigt mot väder, vind och vanligt slitage. Den inåtgående 
konstruktionen minskar olycksrisken eftersom man inte behöver luta sig 
ut för att öppna eller stänga fönstren. Dessa fönster passar naturligtvis 
också bra i markplan. 

Våra sidohängda inåtgående fönster finns både som 3-glas och som 
2+1-glas (2-glas isolerruta + 1 enkelglasruta). Inåtgående 2-luftsfönster 
kan även fås som mötesbåge. Se bild nedan.

Bröstning
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. På sidorna 54Å–Å55 visar vi exempel på detta.

Utåtgående enkeldörr

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 finns 
på både 3-glasfönster och 2+1-glas.

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.

Varianter Enkeldörr, pardörr, fylld eller glasad nederdel.

Spröjs Ja. Se sid. 40.

Persienn Se sid. 41.

Ljudreduktion Rw standard 35 (utåtgående 2+1-glas), 30 (utåtgående 3-glas).

Ljudreduktion Rw bäst 43 (utåtgående 2+1-glas), 36 (utåtgående 3-glas).

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.

Ljudreduktion Rw standard 39 (2+1-glas), 34 (3-glas).

Ljudreduktion Rw bäst 48 (2+1-glas), 43 (3-glas).

Sidohängda
Inåtgående

Fönsterdörrar
Inåtgående och utåtgående

Mötesbåge

Barnsäkert  
handtag.

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

Vi har många sortes glas med olika egenskaper – energi-
snålt, härdat, laminerat eller bullerdämpande glas. Vi har 
även glas med förhöjd säkerhet och skydd mot starkt 
sol ljus och brand. Nedan 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.  
Lamineringen förhindrar att skärvor sprids om glaset 
skulle spräckas. 

Spaltventil 
En spaltventil i karmens överstycke förbättrar lufttill förseln.

Vädringslucka 
Vädringsluckan har ett utvändigt galler med ett insekts nät 
på insidan. Den invändiga vädringsluckan är väl isolerad. 
Våra vädringsluckor kan också placeras i själva fasaden i 
anslutning till ett fönster.

Kipp-dreh 
Kipp-dreh-funktionen är en smart lösning som gör att fön- 
 stret kan öppnas både horisontellt och vertikalt, vilket inne - 
bär att du kan välja att endast öppna fönstret upptill för 
vädring. Kipp-dreh finns på både 3-glas- och 2+1-glasfönster.

Säkerhet och ventilation

Aluminiumkulörer, utsida  
Till vänster ser du våra tio olika standardfärger 
för aluminiumbeklädnad.

Föredrar du en annan kulör än dessa så finns 
självklart valmöjligheten att få våra fönster med 
specifika NCS- eller RAL-färger. Gäller både 
ut- och insida.

Kulörer

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

Träkulörer, insida  
Fönstrets grundfärg, som ju syns på insidan, 
finns i fem standardfärger för täckfärg och 
lasyr, där den vita ingår i grundpriset.

Vit täckfärg  
NCS S 0502-Y
Standard

Teak lasyr Svart lasyrFuru lasyr Brun lasyr

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

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

Säkerhet 
Generellt sett håller alla våra Intakt-fönster en hög  
säkerhetsnivå. Men det finns möjlighet att upp-
gradera med förstärkt inbrottsskydd som låsbart 
handtag, barnspärr, förankrat säkerhetsglas, fönster-
broms och säkerhetslås.

Fallkolvsspanjolett 
Handtaget till Intakts utåtgående fönsterdörrar går att  
få med fallkolvsspanjolett, det vill säga sådana handtag 
som vi har för Balans och Stabil. Fallkolvsspanjolett 
innebär att handtaget µädrar tillbaka när du släpper det. 
Se sid 20.

Frostat 
(standard)

Granit Cotswold

Design och tillval  |  Intakt Design och tillval  |  Intakt

Design och tillval. 
Skapa dina unika fönster.

Solskyddsglas 
Solskyddsglas m  behovet av ventilation och kylning.  
Vi har två olika solskyddsglas. Ett ljusare, som är näst-
intill klart, och ett tonat. Det klara släpper in nästan  
lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute två 
tredjedelar av solvärmen. Det tonade släpper in hälften 
av dagsljuset och endast en µärdedel av värmen. 

Klarglas (ej 
solskydd)

Solskyddsglas 
Klart

Solskyddsglas 
Tonat
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Till Intakt 3-glas finns löstagbara spröjs som mycket 
enkelt fästs på fönstrets utsida. Spröjsen har en vacker 
passform mot glaset och ger ett vackert intryck från  

alla håll. Till 2+1-glasfönstren har vi fast glasdelande 
spröjs. Notera att illustrationerna visar Intakts löstag-
bara spröjs.

Spröjs

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
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SPK1 SPK2 SPK4
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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
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S 30S 20S 10S 12S 02S 01
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Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:12
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2 3
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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
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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
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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
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1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:30 SPK1 SPK2 SPK4
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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

Passa på att beställa persienner till dina fönster. Persienner är 
en viktig designdetalj som både kan ersätta och komplettera 
gardiner, dessutom är de ett e¶ektivt alternativ till att stänga 
ute starkt ljus eller temporärt hindra insyn. 

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 m.  
svart/grå  
streck 9451

Intakt 3-glas 
Till inåtgående 3-glasfönster passar frihängande persienner Intu 
eller Basic. Intu har en praktisk och stilren design där reglage 
och snören är inbyggt i själva persiennen, medan Basic är en 
mer klassisk modell som manövreras med lina och vridstång.

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. 

Plisségardiner

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. Du kan manövrera plissén 
både upp- och nedifrån, och den är flyttbar 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 
finns 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 finns att välja mellan.

Vit med 
grå/silver-
ränder

Nedan visas persienner som finns att välja mellan:

Design och tillval  |  Intakt Design och tillval  |  Intakt

Observera att om du väljer en mörk persienn eller plissé rekommen-
derar vi att den alltid bör vara antingen helt nedfälld eller helt uppdragen, 
då det annars finns risk för att glasrutan spricker.

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

Lösa utvändiga spröjs är alltid i 
samma färg som fönstrets utsida. 
Invändig spröjs i isolerruta är 
däremot alltid vita. Intakt 2+1-glas med mellanglaspersienn.
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Alla fönster låter en bit av världen komma in i dina rum. Med våra 
skjutdörrar kan du öppna upp betydligt mer och låta närvaron bli 
ännu starkare. De kan fås som enkla eller dubbla, alla med hög  
säkerhet. Våra fasta partier kan byggas med såväl raka som sneda 
kanter, så de passar perfekt i just ditt hus. 

Skjutdörrarna passar bra ihop med våra övriga produkter, de är byggda 
av stabil fura och går självklart att få med aluminiumbeklädd utsida 
om man så önskar.

Öppna upp med skjutdörrar
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Design och tillval. 
Skapa dina unika fönster.

Skjutdörr A Skjutdörr C

Fast parti

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

Du kan modifiera din skjutdörr 
på en rad olika sätt. Bilderna 
nedan 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. Den vänstra dörren på Skjutdörr 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 handtag 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. 

 

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-S0500-N

Anodic
Brown

Vit täckfärg 
NCS S0502-Y

Kulörer

Till höger finner 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 mot extra kostnad. 

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

Handtag

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 
skjutdörren, 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.

Standard.
Fast parti som linjerar i ovankant 

med skjutdörr.

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 du samma sak när dörren är öppen så 
ställs den 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

Energipaket   U-värde 1,0

Ljudpaket   38–39 dB Rw

Solskydd 1   Ljus/neutral

Solskydd 2   Mörk/färgad

Om det av någon anledning inte räcker med 
standardglas, så finns en rad alternativ med olika 
funktioner. Se tabellen till höger.

Glas

Glasytor kan fås med slät fyllning, maxhöjd 800 mm. 

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.

Våra skjutdörrar

Design och tillval  |  Skjutdörrar

Öppet läge Stängt läge Dragkopp (utsidan)
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Att välja fönster är enkelt. Möjligheterna må vara många, men de 
avgörande besluten är få. I grunden handlar det om design-, funktions- 
och underhållsmässiga val. Nästan allt är möjligt hos oss. 

Vi erbjuder dig alla typer av format, från stort till smått. Allt från udda 
färger till varmlist. Utifrån dina önskemål om energibesparingar, 
högre säkerhet, underhållsfritt och öppningsvarianter hjälper vi till att 
hitta rätt fönster för dig. Tack vare vårt anpassade sortiment kan du 
alltid vända dig till oss för att hitta en modell som passar ditt hus och 
dina behov. Eftersom alla våra fönster är tillverkade av det allra finaste 
virket behöver du aldrig vara rädd att välja bort kvalitet. 

För att du ska kunna fatta de rätta besluten har vi samlat det du 
behöver veta i enkla och informativa guider. Vi hoppas att de kommer 
till användning! 

Guider & info
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Vi vet alla att vi måste minska vår klimatpåverkan och 
detta har i allra högsta grad med våra bostäder att 
göra. I Europa står bostäderna för 40 % av den totala 
energiförbrukningen. Ska vi uppfylla de globala målen 
för koldioxidutsläpp måste vi prioritera energie¶ektivt 
boende.

Det finns numera mycket energisnåla hus där tjocka 
väggar och bättre, färre och mindre fönster bidrar till 
att hålla kvar värmen inomhus. Den extra isoleringen 
har en tydlig e¶ekt, men ventilationen är fortfarande  
viktig. Dålig ventilation kan leda till allergi- och luft-
vägs problem. 

Dagsljus är en viktig hälsofaktor. Forskningen har länge 
bekräftat att dagsljus har en positiv inverkan på vårt 
väl mående, vår prestationsförmåga och barns inlärnings-
förmåga. En ljus boendemiljö gör oss helt enkelt piggare 
och friskare. Därför är mindre och färre fönster inte alltid 
en bra lösning.

Ett balanserat och genomtänkt hus tar tillvara solens ljus 
och värme. På så sätt kan energiförbrukningen minska 
samtidigt som dagsljustillförseln blir tillräcklig.

 

Låt frisk luft komma in
Ventilationen är avgörande för inomhusklimatet. Fukt 
och partiklar leds ut ur bostaden och hemmet upplevs 
som friskt och inbjudande. Öppningsbara fönster gör 
det enkelt att vädra.

Se ditt hem som en helhet
Ljus och luft är avgörande för boende kvaliteten. Fönster 
låter dig utnyttja solens värmande strålar och det natur- 
  liga ljuset. Målet är att skapa en harmonisk och stabil 
boende miljö, med luft, ljus och värme som viktiga 
beståndsdelar. 

Energie�ektivt
Ett sätt att spara energi är att ta ut mesta möjliga av den 
energi som används. Detta kräver att du ser huset som 
en enhet som både förbrukar och producerar energi. 
Fönstren har faktiskt potential att bidra med energi. 
Genom att välja fönster med rätt egenskaper kan du 
optimera energitillförseln.

Sunt inomhusklimat
Ett bra inomhusklimat blir allt viktigare för allt fler. Andelen 
människor som lider av allergi och astma har ökat de 
senaste årtiondena. Många gånger är orsaken hus med 
dålig ventilation.

Om fönster, klimat och framtid

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 
solavskärmning ovanför. Detta dämpar den högt stående 
sommarsolen utan att blockera utsikten. När solen sedan 
står lågt under vinterhalvåret kan det värmetillskott solen 
bidrar med tas till vara. 

Fönstrets optimala placering

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 avskärmas 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 väster-
läge 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 
morgonljuset? 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

Vi har nämnt ordet U-värde några gånger nu, men vad 
betyder egentligen U-värde?

U-värde anger, och är ett mått på, hur mycket värme 
ett fönster släpper ifrån sig, alltså hur väl värmeisolerat 

det är. Därmed kan man säga att det är ett mått som 
indirekt påverkar din elräkning. 

Ju lägre U-värde ett fönster eller en fönsterdörr har, 
desto bättre. 

U-värde
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Du får själv designa dina fönster från oss. Du väljer färg 
fritt och vi erbjuder dig alla format och storlekar, från 
smått till stort och från kvadratiskt till runt. Våra fönster 
har smäckra karmar, dolda beslag och en vackert rundad 
kant på insidan.

Förutom genom färg och form kan du även ge dina 
fönster ett unikt utseende med hjälp av spröjs. Spröjs 
förknippas ofta med äldre och snickarglada hus, men 
de fungerar även jättebra på moderna hus. Allt beror på 
stilen och många vågar nu använda spröjs på nytt sätt. 

Spröjs kan understryka fasadens linjer och skapa en har mo   - 
nisk indelning mellan fönster och fasad. När mörkret har  

lagt sig lyses spröjsen upp av lamporna inomhus och upp- 
 delade fönsterytor bryter ljuset på ett mjukare sätt än  
stora, obrutna fönsterytor. Samtidigt ger spröjs ett mindre 
monotont och mer livfullt intryck på utsidan. Färgen 
på spröjsen följer den du väljer till utsidan av ditt fönster 
och den kommer även att synas inifrån. 

Vi vill att du ska våga ta ut svängarna med spröjs när du 
designar dina fönster från SP. Förutom färger, storlekar 
och många valmöjligheter så kan du välja om dina spröjs 
ska sitta fast eller vara löstagbara. Fast spröjs delar fysiskt 
in glasytorna i ytterbågen, och de kan du få till våra kopp-
lade fönster. Väljer du lös spröjs så är de demonterbara 
och du kan när du vill variera och experimentera fritt. 

Checklista för det bästa fönstervalet

Släpp in dagsljuset
Mängden dagsljus inomhus påverkas av antal fönster, 
dess placering och storlek, samt av vilket glas som sitter 
i fönstren. Eftersom människor i dag tillbringar omkring 
90 procent av sin tid inomhus är det viktigt att släppa in 
dagsljus i våra hus. 

Slipp målningen
Vill du ha ett enkelt boende ska du välja fönster med  
aluminiumbeklädd utsida. Den mattlackerade aluminium-
beklädnaden gör att fönstret behöver minimalt med 
underhåll, samtidigt som den ser ut och känns som 
trä. Du kan med andra ord njuta av både skönhet och 
hållbarhet. 

Prioritera barnsäkerheten
Karmfasta fönster och inåtgående fönster är generellt 
de mest barnsäkra – då de inåt gående fönstren har 
en barnspärr i handtaget som standard. Alla andra 
öppningsbara fönster kan också fås med en barnspärr 
i handtaget, eller med ett barnsäkert vädringsbeslag. 
Även våra fönsterdörrar kan fås med en speciell spärr-
anordning.

Alla våra helglasade fönsterdörrar har dessutom  
per sonsäkert glas, som inte ger vassa bitar om det 
krossas.

Undvik astma och allergier
Ett bra inomhusklimat blir viktigare för allt fler. Andelen 
människor som lider av allergi och astma har ökat de 
senaste årtiondena. Många gånger är orsaken hus med 
dålig ventilation. Därför är ventilationen avgörande för 
inomhusklimatet, och därmed hälsan.

I vårt sortiment finns ventiler och vädringsbeslag som 
släpper in frisk luft. Men luften måste också komma ut. 
Därför gäller det att ha en fungerande ventilation med 
exempelvis ett frånluftsystem eller självdrag. Fukt och 
partiklar leds då ut ur bostaden och ditt hem upplevs 
som friskt och inbjudade. När man placerar ut vädrings-
beslag eller ventiler bör man ha i åtanke att de även 
släpper in ljud.

Rädda miljön och elräkningen
Om det är kallt där du bor bör du välja ett fönster med 
lågt U-värde. Det är ett fönster som släpper ut väldigt 
lite av värmen inomhus och därmed är väldigt bra för 
energibesparingen. 

Våra isolerrutor består av två eller tre ihoplimmande 
rutor där mellanrummet har fyllts med argongas. 
Isolerrutorna har också energiglas med ett tunt metall-
oxidskikt på det innersta glaset som isolerar ytterligare.  

Känn dig trygg hemma
Varje år sker över 20 000 bostadsinbrott i Sverige och 
tjuven väljer oftast att bryta sig in genom ett fönster 
eller en dörr på husets baksida. Genom ditt fönsterval 
kan du se till att tjuven inte ser just ditt hem som något 
lockande alternativ. 

Alla våra 3-glasfönster har förhöjd inbrottssäkerhet 
som standard, med säkerhetsspanjoletter och inbrotts-
säkrade gångjärn på utåtgående produkter. Glasen är  
i grundutförandet alltid limmande eller har inbrottsför-
segling så de inte lätt går att lyfta ur bågen, men kan 
också fås med en förhöjd säkerhetslimning. Vill du göra 
det ännu svårare för tjuven att ta sig in så kan du välja 
laminerat fönsterglas som är svårt att krossa och till flera 
fönster finns låsanordningar som hakar fast det stängda 
fönstret i karmen.

Genom att dessutom välja låsbara handtag kan du  
se till att tjuven får det svårt att ta ut dina saker om 
denne på något sätt har lyckats ta sig in. Handtagen går 
även att få med cylinderlåsning som är ännu svårare att 
bryta upp.

Låt ditt hem bli tyst
Rätt fönster ger en kraftig reduktion av buller från till 
exempel trafik. Redan när man byter från 2-glasfönster 
till 3-glas sker en tydlig förbättring. I hus som ligger 
nära en väg eller järnväg kan man stänga ute ännu mera  
oljud genom att välja bullerreducerade glas. Vi har dess- 
  utom andra glas som gör din tillvaro bättre, som till 
exempel glas som skyddar mot starkt solljus eller som 
hindrar insyn i badrum.

Låt fönstren matcha ditt hus
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Tre kombinationer med samma glas

Glas med olika funktioner

Energiglas/Lågemissionsglas
Energiglas minskar värmeförluster. Det har en tunn 
genomskinlig beläggning som tillåter solljuset att stråla 
in men hindrar rumsvärme från att stråla ut.

Gasfylld isolerruta
Luften mellan glasen har ersatts av en gas som isolerar 
extra bra.

Isolerruta
Ett hermetiskt tillslutet “paket” av två eller tre glasrutor. 
Gasen mellan glasen är helt torr och dammfri. Där finns  
också en distans i form av en stål- eller aluminiumskena. 
En variant av denna glastyp är varmkant, som har en 
extra isolerande distans.

Självrengörande glas
En beläggning på glasets utsida reagerar på solljus och  
löser upp smutsen, som sedan sköljs bort när det regnar. 
Om fönstret sitter skyddat från regn kan du behöva skölja 
av det manuellt ibland.

Ornamentglas
Ogenomskinligt glas som hindrar insyn. Används 
exempelvis i badrumsfönster.

Solskyddsglas
Solskyddsglas minskar behovet av ventilation och kyl-
ning. Vi har två olika solskyddsglas. Ett ljusare, som är 
nästintill klart, och ett tonat. Det klara släpper in nästan 
lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute två 
tredjedelar av solvärmen. Det tonade släpper in hälften 
av dagsljuset och endast en µärdedel av värmen.

Härdat glas 
Ett säkerhetsglas som genom härdning är starkare än 
vanligt glas. Det får heller 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.

3-glas
Har tre tätt sammanfogade glas med en mellanliggande 
metall skena. De två gasspalterna ger utmärkt isole-
ring 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 finns en luft- eller gasspalt blir isoleringse¶ek ten 
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. 

Syna vårt fönster i fogarna

Vi underlättar montaget
SP Fönster har gjort fönstermontaget enklare genom  
att ge de flesta av våra modeller synliga infästningshål. 
De gör att man kan montera fönstret utan att öppna det. 

Sedan flera år tillbaka utbildar vi dessutom snickare runt 
om i Sverige i montering av SP Fönster – så vart du än 
bor ska det finnas ett SP-pro¶s i din närhet. 

Vacker profilering,       
med rundad kant

Spanjolett- och 
beslagsspår

Tätningslist,
spårmonterad i båge

Karm

Mattlackerad  
aluminiumbeklädnad

Clips

Spår för 
fönsterblecks- 
anslutning

3-glas isolerruta
med lågenergiglas

Båge

A
lu

m
in

iu
m

b
e

kl
ät

t 
3-

g
la

sf
ö

n
st

e
r.



56 57Guider & infoGuider & info

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 31Å380 x 980 
(14ÅxÅ10)

1780 xÅ 1Å180 
(18ÅxÅ12) 

1Å180 x Å Å1Å380 
(12ÅxÅ14)

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. Mått- 
enheten är “modulmått” och avser egentligen måttet på 
det hål fönstret ska monteras i. 

Exempel: Modulmåttet 12ÅxÅ14 avser ett hål med måtten  
1Å200 x 1Å400 mm. Till det passar ett fönster med måtten  
1Å180 x 1Å380 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 bröstnings-
mått, där det närliggande fönstret styr, vilket motsvarar 
10Åx21/12.

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

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 delÅ=Å1-luft, två öppningsbara delarÅ=Å2-luft. 

1-luft 2-luft 3-luft

Högerhängt Vänsterhängt

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.

Bågöverstycke
Den översta vågräta delen av fönsterbågen.

Fallkolvsspanjolett
En låsanordning som fungerar som ett vanligt dörr-
handtag, med tillbaka µädrande handtag. Används i 
fönsterdörrarna i våra Balans- och Stabilserier. 

Fönsterbåge
Den del av fönstret som fönsterglaset sitter monterat i.

Isolerglas
Två eller flera glas monterade med hermetiskt till-
slutna 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 1Å180 mm. Detta motsvarar ett modul-
mått 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 
kan öppnas både horisontellt och vertikalt. Detta gör 
att du kan öppna fönster upptill för vädring.

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 öppnings-
bara 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. 
Standard i våra fönsterdörrar. Om glaset sitter lägre än 
600 mm från golvet, är det ett krav från Boverket att 
glaset är personsäkert..

Sidoljus och överljus
Fönster som sitter bredvid en skjutdörr kallas sidoljus 
och fönster som sitter ovanför en skjutdörr kallas för 
överljus. 
 
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 
flera 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?
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Våra fem märkningar

SP Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grund-
materialen och tillämpar de högsta kvalitetskriterierna för tillverkningsprocessen. 
Resultatet är fönster och dörrar i en klass för sig – produkter att leva med, länge.  
De är skälen till att vi kan lämna en generös garanti.

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

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

Produktgaranti
SP 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

Alltså är miljö aspekterna en mycket viktig variabel i våra tillverkningsprocesser. Vi tar 
vårt ansvar för miljön. Inte bara för oss själva, utan också för kommande generationer. 
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 inomhus och utomhus.

Garantier

Vi tar vårt ansvar

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

P-märkning
P-märket är en kvalitets-märkning från SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut (tidigare Statens Provningsanstalt). Märket har funnits sedan 1985 
och används för olika bygg produkter. P-märket är en erkänd kvalitets 
märkning och visar att minimikrav på fönstrets alla väsentliga egen-
skaper är uppfyllda. Krav på god beständighet ställs på alla ingående 
material och komponenter. Märkningen visar att produkten är typprova. 
Kvaliteten hos märkta fönster garanteras genom att SP löpande övervakar 
tillverkningen. 

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 & Dörrkontroll är industrins egna system för godkänn-
ande 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 värmeisolerade för 
att minska energiåtgången. Svanens energi krav bygger på till exempel 
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 energi märkta fönster kan du sänka energi -
förbrukningen i ditt hus. Av den värme du förbrukar kan ända upp till  
en µärdedel gå till spillo på grund av gamla fönster. En riktigt god 
anledning till att byta till moderna och energie¶ektiva fönster. Men det 
finns fler, förutom att sänka dina uppvärmningskostnader kan du också 
minska dina koldioxid utsläpp och göra en aktiv insats för miljön. 
Du gör det också enklare att energi deklarera ditt hus om du ska hyra 
ut eller sälja det. Energimärkningen är bevis på att vi har gjort tester 
eller beräkningar enligt internationell standard – och att protokollen 
har granskats av ett opartiskt testinstitut.
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Det finns några orter i Sverige som är kända för att där 
är ingenting omöjligt. Såsom Gnosjö i Småland och 
Edsbyn och Järvsö i Hälsingland. Orter som känne-
tecknas av entreprenörskap, nätverkande och en stark 
idrottsrörelse. 

SP Fönsters produkter tillverkas vid Svenska Fönsters 
fabrik i Edsbyn. Här är sporten bandy kultur och här 
byggde vanliga människor Sveriges första bandyhall.  
I dag har bandyhall blivit något av ett krav för elitverk-
samhet i sporten och Svenska Fönster är stolt sponsor 
av hallen i Edsbyn. För vill vi värna om andan och män  - 
ni skorna här. 

I Svenska Fönster AB ingår varumärkena SP Fönster, 
Traryd Fönster och Lingbo Kulturfönster. Samtliga fönster 
tillverkas i Hälsingland med kärnvirket runt knuten på 
fabrikerna. Svenska Fönster ingår i VKR-gruppen, som 
är ett danskägt bolag och har närmare 14 000 med-
arbetare i mer än 40 länder. VKR investerar ordentligt i 
Edsbyn och det är en av förklaringarna till att Svenska 
Fönster är den största privata arbetsgivaren på orten. 
Hos oss är säkerheten överordnad allt annat. Men vi 
verkar också för att alla i vår del av Hälsingland ska ha  
det bra på fritiden. Med hjälp av VKR har vi bland annat  

köpt in lånecyklar för barn till cykelparken, hjälpt frisbee-
för eningen att få en fin frisbeegolfbana och sett till att 
deltagarna i knattebandyn har all utrustning de behöver. 
Vi vill nämligen att möjligheten att idrotta inte ska vara 
beroende av inkomst.

För oss är alltså alla människor lika viktiga och vi står 
rak ryggade i frågan om alla människors lika värde. Det 
visar vi genom att Svenska Fönster var huvudsponsor 
för Edsbyns första Pridefestival sommaren 2016 och  
vi strävar efter att få nya svenskar och de som har varit  
borta från arbetsmarknaden att jobba hos oss och 
komma in i gemenskapen.

I Hälsingland har vi ren luft och ren natur. Vår vilja att 
bevara det har gjort oss till föregångare inom miljöfrågor 
i vår bransch. Miljöarbetet omfattar hela verksamheten. 
Det vi är mest stolta över är att vår fabrik är den enda i  
Sverige som tillverkar Svanenmärkta fönster och vi 
använder enbart vattenburen färg och impregnering. 
Det gör att luften i vårt måleri knappt luktar färg och är 
lika ofarlig att andas in som den i hälsingeskogarna. 

Vi hoppas att alla vill följa oss i arbetet för människor 
och miljö.

Människor och miljö
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