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Här smiter energin!
Skalet i din bostad – väggar, golv och tak, släpper ifrån sig energi som du betalar för. Bilden 
illustrerar på ett ungefär hur stor andel av energin de olika ytorna släpper iväg.

Om du funderar på hur du kan investera energismart, är det viktigt att först ta reda på vilka 
åtgärder som är mest effektiva för att minska energiförlusterna i just ditt hus. Det första du bör 
se över är fönstren, som brukar stå för den största energiförlusten. Därefter bör du ta en titt på 
tak och vind. 

Vill du ha hjälp att beräkna vad som bör göras, kom in till 
Optimera och tala med en av våra certifierade energiexperter. Du kan även förlita dig på våra 
leverantörers beräknings redskap, som finns på deras respektive hemsidor:

www.optimera.se
www.elitfonster.se

www.spfonster.se
www.trarydfonster.se

www.rockwool.se
www.isover.se

Välkommen till Optimeras fönsterguide
I den här broschyren har vi samlat all viktig information om fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och vikpartier från de 
 leverantörer vi samarbetar med, för att underlätta dina val när du ska byta fönster.

Släpp in ljuset
Ljus är livsviktigt för människan. Vårt behov av ljus är särskilt stort här i Norden på  vinterhalvåret då mörkret känns kompakt 
och oändligt. Ljuset ger oss energi. I modern arkitektur är fönsterytorna både större och fler. Många arkitekter är dessutom 
ytterst noggranna med fönstrens placering i fasaden, för att åstadkomma bästa invändiga ljus. 
Även om du bor i ett äldre hus finns det stora möjligheter att öppna upp och skapa ljus och rymd. Här är några tips:

Fönster & fönsterdörrar i fasad
 / Gör fönstren större genom att låta dem gå ända ner till golvet
 / Sätt flera fönster på rad
 / Komplettera med fönsterdörrar som är helglasade
 / Välj skjutdörrar där det är möjligt att skapa flera meter breda fönsterlösningar. Då flyttar du gränsen mellan ute och inne 
och kan låta vädret avgöra var den ska gå, från dag till dag. 

Ljuset från ovan
Det allra bästa ljuset uppstår vid placering av fönster i taket. När ljuset kommer från ovan behövs inte så stora ytor för att 
ändå få ett mycket bra ljus. Ofta är fönster i taket ett både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt sätt att skapa bättre rymd 
och ljus på en ovanvåning. 

Oavsett hur du väljer att släppa in ljuset så tänk på att dina fönsterval ska passa ditt hus.

Energi — Genom att välja moderna, energieffektiva fönster får du en väsentligt lägre  energiförbrukning och därmed rejält 
minskade driftskostnader. Ett minskat värmeutsläpp genom fönster innebär även ett minskat koldioxidutsläpp. På så sätt gör 
du också en aktiv insats för miljön samtidigt som du sparar pengar.

U-värde — Hur mycket värme fönstren släpper igenom mäts med det så kallade U-värdet. 
Ju lägre U-värde, desto bättre värmeisolering och desto lägre elräkning.

På de kommande sidorna finns mer detaljerad information och tips om hjälpmedel för att dina val för bästa tänkbara fönster-
lösning ska underlättas. Vi kan dessutom förmedla kontakt med duktiga hantverkare som monterar fönstren på ett korrekt sätt.
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Vi har fönster för alla

Bor du i ett gammalt hus eller i ett nytt?  
Behöver du spara energi eller behöver du bara ett vackert 
fönster?  
Vem du än är och var du än bor erbjuder vi fönster för alla. 

KLASSISKT 20-TAL 70-TALTRADITIONELLT TRÄHUS 50-TAL MODERN ARKITEKTURFUNKIS

I snitt byter vi fönster mellan en och 
två gånger i livet. Att ta sig tid till efter-
tanke gör att du inte behöver göra om 
bytet på mycket länge.
Börja med att tänka utifrån och in. Se 
dig omkring. Fönster har stor betydelse 

för husets karaktär. De som passar en 
funkisvilla passar inte alltid en sekel-
skiftesvilla.  
Fundera även över väder och vind. 
Hur är höst, vinter, vår och sommar 
där du bor? I vilka väderstreck sitter 

dina fönster? Vilka krav ställer du 
på isolering, solskydd, säkerhet och 
buller? Vi erbjuder fönster för alla olika 
människor, hus och platser i landet.  
För hela Sverige och för just dig.

Rätt fönster på rätt plats
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Materialvalen
Trä är ett naturmaterial som kan 
bearbetas till mjukt fasade fönsterbåg-
ar och vackra spröjs. Träfönster ger 
liv åt ditt hus, men med åren behöver 
de lite omtanke. Aluminiumbeklädda 
fönster är nästintill underhållsfria. 
Aluminiumet skyddar trästommen, ökar 
dess livslängd och minskar behovet av 
underhåll ordentligt. Du kan dessutom 
få aluminiumet i olika kulörer.

Modellerna
Vilken hängning du ska välja på dina 
nya fönster beror på var de ska sitta.  

Vi erbjuder både utåtgående och 
inåtgående fönster i olika modeller 
med fast karm eller alternativa öpp-
ningssätt. Sidhängda fönster öppnas till 
höger eller vänster, överkantshängda 
öppnas i nederkanten, även vridfönster 
öppnas i nederkanten men kan dess-
utom vridas runt ett halvt varv för att 
underlätta fönsterputsning. Altandörrar 
finns i flera olika modeller. Skjutdörrar 
öppnas sidledes. 

Tillvalen
Vi erbjuder många olika tillval till alla 
våra fönstermodeller. Vissa ändrar 

utseendet, till exempel spröjs och färg, 
medan andra ändrar eller adderar 
unika egenskaper. Bland tillvalen finns 
t.ex energieffektiva, ljuddämpande och 
smutsavvisande glas, beslag och hand-
tag samt ventilationslösningar.
Utbudet av tillval varierar lite beroende 
på fönstermodell, vissa gäller samtliga 
fönster medan andra är produktspecifi-
ka. Utöver tillvalen kan du välja till-
behör som persienner, plisségardiner, 
myggnät et.c.

1. Vilket fönster passar dig? 
Välj ett fönster som både passar dig 
och stilen på ditt hus. Vi erbjuder 
flera fönstermodeller för olika behov 
och smaker. 

2. Aluminium eller trä på utsidan? 
Aluminium skyddar utsidan och 
minskar underhållsbehovet rejält. 
Trä skänker en harmoni som ofta 
uppskattas på en träfasad. 

3. Vilken modell och var ska det 
sitta?  
Hur vill du att fönstret ska öppnas? 
Tänk igenom vilket behov du har i 
olika rum. Ett vridfönster kan vara 
extra smart att ha på ovanvåningen. 

4. Vad är extra viktigt för dig?  
Välj mellan en uppsjö av smarta 
tillval som både kan ändra utseende 
eller addera unika egenskaper till 
ditt fönster. Vill du exempelvis kunna 

se om ditt fönster är öppet när du 
inte är hemma? Då kanske Elitfönster 
Komfort är något för dig. 

5. Behöver du komplettera med 
persienner eller plisséer? 
Måttanpassade persienner och 
plisséer i diskreta och stilrena möns-
ter och material. Allt med perfekt 
passform.

Att välja rätt
Det är inte så svårt att hitta rätt fönster. Gå bara igenom dessa fem enkla steg så kommer du att hitta rätt fönster för just 
dina behov.

Tänk på detaljerna
Det är detaljerna som gör att ditt fönster både ser bra ut och gör maximal nytta i ditt hem.

Bild: ElitfönsterBild: Elitfönster
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Träfönster med aluminiumbeklädd utsida

GARANTIER

10 års garanti på funktion 
och mot kondens mellan 
glas i isolerrutor. 30 års

rötskyddsgaranti.

Bild: Trivselhus

Vårt mest köpta fönster. Ett fönster med 3-glas 
isolerruta och trästomme som klätts med tåligt 
aluminium på fasad sidan. Aluminium ger fönstrets 
redan rötskyddade och fabriksmålade trädelar 
ett ytterligare skydd mot sol, vind och nederbörd 
samt en nästintill underhållsfri utsida. Fönstret 
har i standardutförande U-värde 1,1. Som tillval 
kan U-värdet förbättras ytterligare, ned till 0,9. 
Aluminiumet kan du få i ett stort antal kulörer. 
Dessutom ingår hela 30 års garanti mot röta.

Elitfönster Original Alu
NYKLASSISK STIL

Fast karm 
Fönster med fast karm 
är inte öppningsbart och 
väger mindre.

Sidhängt 
Utåtgående med 
gångjärn i sidan på 
klassiskt vis.

Vrid 
Öppnas utåt och kan-
vridas runt 180 grader 
utanför fasaden så 
att båda sidorna kan 
putsas inifrån.

Överkantshängt 
Utåtgående med 
gångjärn placerade i 
överkant.

Fungerar även tillsammans med Diplomat Altandörr Alu – 
mer information finner du i Optimeras Dörrguide.

Altandörr 
Utåtgående enkel- eller 
pardörr. Finns i fyra vari-
anter, helglasad, glasad 
underdel, normal eller låg 
bröstning.

ELITFÖNSTER EXTREME – skydda mot sol och smuts 
Ett av våra mest energibesparande paket med ett lågt U-värde 
på 0,9. Kombinerat solskydds- och smutsavvisande glas som 
hjälper till att hålla en jämn temperatur inomhus och minskar 
behovet av putsning. Smart för dig med stora glasytor.

ELITFÖNSTER SECURE – HÖJ SÄKERHETEN 
Paketet för fönster och altandörrar i utsatta lägen. Styrkan 
sitter i konstruktionen, inre förstärkningar och extra skydds-
plåtar på känsliga ställen.

ELITFÖNSTER PASSIV – SPARA ENERGI 
Ett riktigt energieffektivt paket och ett aktivt miljöval. Dubbla 
energiglas med isolerande kryptongas i båda glasmellan-
rummen leder till det mycket låga U-värdet 0,8.

Tre prestandapaket för Elitfönster Original Alu 
Väljer du Elitfönster Original Alu kan du välja något av våra fördefinierade prestandapaket i vilka vi samlat våra populäraste 
tillval.
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Träfönster med aluminiumbeklädd utsida

GARANTIER

10 års garanti på 
funktion, mot kondens 

mellan glas i isolerrutor. 
30 års rötskyddsgaranti.

Bild: Trivselhus

Forskning visar att dagsljus hjälper oss att må bra och sova bättre. Och vi bor alla i ett klimat som gör att vi tillbringar mindre 
tid utomhus. När vi utvecklade Elitfönster Vision var därför målet att skapa fönster med maximal glasyta som släpper in så 
mycket dagsljus som möjligt.
Det är med stolthet vi nu lanserar Elitfönster Vision. Stilrena fönster och altandörrar med stort ljusinsläpp och vackra smala 
fönsterbågar. Fasadsidan är beklädd av tålig aluminium som ökar fönstrets kvalitet och livslängd och gör utsidan så gott som 
underhållsfri. Elitfönster Vision är både P-märkt och energimärkt samt har hela 30 års rötskyddsgaranti.

Elitfönster Vision 
MODERN STIL

Vridfönster 
Vridfönster öpp-
nas utåt och kan 
vridas runt 180 
grader utanför fa-
saden så att båda 
sidorna kan putsas 
inifrån. Fönst-
ren har inbyggd 
öppningspärr och 
vädringsfunktion.

Fast karm med 
blindbåge
Fönster med 
fast karm är inte 
öppningsbart. 
De placeras ofta 
i anslutning till 
altandörrar. Denna 
fasta karm har en 
blindbåge för att 
tillgodose linjering 
med öppningsbara 
fönster.

Fast karm 
Fönster med 
fast karm är inte 
öppningsbart. 
De placeras ofta 
i anslutning till 
altandörrar.

Överkantshängt 
fönster 
Utåtgående med 
gångjärn placerade 
i överkant.

Sidhängt fönster 
Sidhängt utåt-
gående fönster har 
gångjärn i sidan på 
klassiskt vis.

Altandörr med 
smalbåge
Utåtgående hel-
glasad enkeldörr.

Altandörr med 
originalbåge
Utåtgående hel-
glasade enkel- 
 eller pardörrar 
med samma 
bågprofil som 
Elitfönster Original 
Alu. Till dessa kan 
samtliga beslags-
paket som erbjuds 
för Original Alu 
väljas.

Nyhet!
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GARANTIER

10 års garanti på  
funktion, mot kondens  

mellan glas i isolerrutor  
och mot röta.Ibland kan inåtgående fönster vara enda möjlig-

heten. Ofta av praktiska eller säkerhetsmässiga 
skäl när fönstren sitter högt eller otillgängligt på 
andra sätt. Men det kan såklart också vara av rent 
estetiska skäl. Elitfönster Harmoni är vår inåt-
gående aluminiumbeklädda produktfamilj med 
stor flexibilitet. Elitfönster Harmoni lämpar sig 
särskilt för projekt med högt ställda krav på tek-
nisk prestanda eftersom det erbjuder många ljud-, 
brand- och säkerhetslösningar som tillval.

Elitfönster Harmoni
INÅTGÅENDE FÖNSTER OCH DÖRRAR

Fast karm 3-glas 
Fönster med fast karm 
är inte öppningsbart 
och väger mindre. 
 Placeras ofta i anslut-
ning till fönsterdörr.

Altandörr 3-glas 
Inåtgående enkel- eller 
pardörrar. Kan vara 
helglasade, alternativt 
med fylld eller glasad 
nederdel.

Sidhängt 3-glas 
Harmoni 3-glas är 
inåtgående fönster och 
altandörrar med alumi-
niumklädd utsida.

Altandörr 2+1 glas 
Inåtgående enkel- eller 
pardörrar. Kan vara 
helglasade, alternativt 
med fylld eller glasad 
nederdel.

Fönster 2+1 glas 
Harmoni 2+1 erbjuds 
sidohängda. Hög 
prestanda och stora 
möjligheter till flexibla 
lösningar.

GARANTIER

10 års garanti på  
funktion, mot kondens 

 mellan glas i isolerrutor  
och mot röta.

Bild: Myresjöhus

Elitfönster Retro 
NYGAMMAL STIL
Elitfönster Retro är ett lättskött och välisolerat modernt 3-glasfönster, fast med 
en design som påminner om hur det såg ut förr. Perfekt för dig som vill uppgrade-
ra standarden från gamla kopplade fönster. Ett sidhängt fönster med isolerrutor 
och profilerade invändiga detaljer i trä och en aluminiumklädd utsida. Spröjs, 
furustomme och beslag i gammaldags stil ger en nostalgisk känsla. Lättskötta och 
välisolerade med ett U-värde på 1,2 som standard och ned till 0,9 med tillval.

Sidhängt 
Sidhängt utåtgående 
fönster i allmoge-
stil med gångjärn 
placerade i sidan på 
klassiskt vis.

Fast karm 
En fast karm med 
blindbåge som ger 
en vacker linjering 
med sidhängda 
fönster och altan-
dörrar. Ej öppnings-
bart.

Överkantshängt 
Utåtgående med 
gångjärn placerade i 
överkant.

Altandörr 
Utåtgående enkel- 
eller par-dörr. Finns 
i fyra varianter, 
helglasad, glasad  
underdel, normal 
eller låg bröstning.

Träfönster med aluminiumbeklädd utsida
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Träfönster med aluminiumbeklädd utsida

FÄRGER 
Ett stort antal standardfär-
ger erbjuds. Välj något som 
harmoniserar med både dig 
och ditt hus.

GLAS 
Välj glas som passar dina 
behov. Komplettera exem-
pelvis med glas som dämpar 
solvärme, ljud eller insyn.

HANDTAG OCH BESLAG 
Vi erbjuder många olika beslag 
spaket att välja bland. En nyhet 
är Elitfönster Komfort som bland 
annat innebär att du kan se om 
fönstret är stängt från din mobil.

POSTER OCH SPRÖJS 
Ge ditt fönster lite extra karaktär 
med antingen dekorspröjs eller 
glasdelande poster.

VÄDRING OCH  
VENTILATION 
En integrerad spaltventil 
ger dig tillgång till frisk luft 
utan att öppna fönstret. 
Vädringslucka erbjuds med 
separat karm eller  
integrerad i fönstret.

ÖVRIGA ANPASSNINGAR 
Med olika anpassningar som 
till exempel specialstorlekar 
och smygspår, får du ditt 
fönster precis som du vill 
ha det.

Gör dina tillval
Ett fönster är inte bara ett fönster. Det totala intrycket och funktionaliteten hänger ihop med de tillval du väljer.  
På elitfönster.se hittar du mer information om dessa.

Fast glasdelande post 
Glasytan kan delas upp 
med fönsterpost(er) 
i  bågen. En post är 
bredare och ger ett lite 
kraftigare uttryck än 
spröjs. Kan kombineras 
med dekorspröjs.

Dekorspröjs alu 
Löstagbar utvändig 
spröjs av aluminium 
till aluminiumbeklädda 
fönster.

Mellanglasspröjs 
Spröjs av aluminium 
placerade mellan 
 glasen i isolerrutan.  
Det gör fönstret 
mycket lätt att putsa 
eftersom spröjsen inte 
är i vägen.

Retrospröjs 
Invändig fast spröjs i 
trä och utvändig fast 
spröjs i aluminium samt 
distanslister mellan 
glasen i isolerrutan. 
 Utseendet liknar 
klassiska glasdelande 
spröjs.

Standardvit
NCS S 0502 Y

Ren vit *
RAL 9010 **

Klarvit 
NCS S 0500 N

Firgrön
RAL 6009

Olivgrön
RAL 6003

Brunröd
RAL 3011

Signalgrå
RAL 7004

Basaltgrå
RAL 7012

Brun
RAL 8017

Silver
RAL 9006

Brun ***
SW802D

Svart *
RAL 9005

Vitpigmenterad 
klarlack
Endast Elitfönster 
Original Alu

ValnötAsk Björk Ek

Insida av massivt trä (tillval). Endast till aluminiumbeklädda fönster.

Aluminium standardkulörer

Poster och spröjs

Standardglans 80 (blank). 
*Glans 30 (matt). 
**Standardkulör Retro. 
***Pulverlack i anodiserat utseende (amber).
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SP Fönster och  
Traryd Fönster med 
 aluminiumbeklädd utsida
Tack vare en matt lackering på aluminiumbeklädnaden har 
serien Balans från SP Fönster och serien Optimal från  
Traryd  Fönster produkter som är så gott som underhållsfria – 
men ser ut som klassiska träfönster. 

SP Fönster 
Fönster från SP Fönster känns igen på sin vackra rundade 
kant på insidan av fönsterbågen – en liten men viktig detalj 
som passar lika bra i äldre hus som moderna villor. Många 
väljer att smycka sina SP Fönster med spröjs. Väljer du 
sidohängda och aluminiumbeklädda från SP Fönster får du 
välja om du vill ha klassiska fönsterhakar eller SP Fönsters 
vackra handtag. 

Traryd Fönster
Traryd Fönster har rak profil på insidan – men trots det lika 
smäckra bågar och karmar som SP Fönster. Denna design 
passar mycket bra till lite modernare hus och för dig som 
vill ha stora glaspartier. Handtaget är lika greppvänligt som 
estetiskt designat. Den hetaste trenden just nu är att välja 
sina Traryd Fönster i svart – med eller utan spröjs.

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

Träfönster med aluminiumbeklädd utsida

Fler skäl till att du vill ha dessa fönster:
 / SP Fönster och Traryd Fönster tillverkas i en miljövänlig  
fabrik i Sveriges mitt. 

 / De håller mycket hög kvalitet tack vare att karm och båge 
är tillverkade av det finaste virket – hård och varaktig fura 
från de närliggande skogarna. 

 / Till fönstren används vattenburen färg och impregnering 
som är snäll mot människor och miljö.

 / Tack vare den höga kvaliteten, den miljövänliga produktio-
nen och att fönstren är mycket energieffektiva kan de fås 
som miljömärkta med Svanen. 

 / De erbjuder olika, men lika vacker, design med smäckra 
karmar, dolda beslag och inga synliga kvistar på insidan. 

 / De har förhöjd inbrottssäkerhet som standard med bland 
annat säkerhetsspanjoletter och inbrottssäkrade gångjärn 
på utåtgående produkter. Fler lösningar för ännu högre 
säkerhet finns att få som tillval.

Standardkulörer

Tips & Råd
Blir ditt hus för varmt när solen ligger på? 
Välj  fönster med solskyddsglas. Vårt ljusare solskyddsglas 
är nästintill klart, men stänger ute två tredje delar av 
solvärmen. 



11

Hård utsida 
- hemtrevlig insida
Westcoast Windows fönster och fönsterdörrar kombinerar 
det bästa av två världar. Invändigt bjuder den tätväxta furun 
på en gedigen och hemtrevlig träkänsla. Men utsidan har helt 
andra egenskaper. Den är designad för att stå emot både 
smuts och tuffa väderförhållanden, vilket ger både fönster 
och skjutdörrar extremt lång livslängd. Dessutom är den 
pulverlackerade aluminiumytan i princip helt underhållsfri. 
Både fönster och skjutdörrar går att få med en mängd olika 
glasvarianter, med U-värde från 0,8.

Fem fördelar med att välja Westcoast Windows
1. Alu/träfönster (ej beklätt) som har en unik konstruktion 

med maximal diffusionstäthet och formstabilitet.
2. Måttanpassat som standard. Har du speciella mått på dina 

fönster är det standard hos oss.
3. Svensktillverkade från Trollhättan
4. Lätt att anpassa. Välj detaljer och tillbehör som passar ditt 

hus!
5. Brett sortiment!

Träfönster med aluminiumbeklädd utsida Trä och aluminium (ej beklätt)

Full frihet med fria former 
Hos Westcoast Windows finns inga begränsningar och vi 
tillverkar helt efter dina önskemål. Här ser du några exempel 
på fönster från Westcoast Windows.
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8 9

Alla våra fönster har dolda tätningslister. alla 

fönster utom de fasta har dolda karmskruvhål. 

Väljer du ett vridfönster får du dolda beslag 

som inte syns på utsidan, samt tre fasta 

vädrings  lägen som extra finess. oavsett vilka 

fönster du väljer är de bestrukna med tre lager 

miljövänlig vattenbaserad färg i vårt eget 

 måleri. Utrustade som standard med isoler-

glas kassett i tre skikt och designade för att 

passa de flesta hus oavsett modets nycker 

och tidens tand. Helt enkelt kvalitet in i minsta 

 detalj. fast fönster med 3-glas i standard-

modell har U-värde 1,0, öppningsbara 1,1.

Det är lätt att förstå att de är vår mest popu-

lära serie. ändå är det bara halva förklaringen. 

förutom den klassiska formen och de 

moderna funktionerna erbjuder classic 

närmast oändliga möjligheter att anpassa 

fönstren efter dina unika önskemål. 

Du kan välja färg, poster, spröjs, handtag och 

profilering på insidan. Välj mellan inåt- eller 

ut åt gående, fasta eller öppningsbara fönster. 

komplettera med fönsterdörrar eller kanske 

några fönster i fria former. storleken bestäm-

mer du naturligtvis själv, det är ju du som 

vet hur du vill ha det. oavsett hur ditt val av 

classic ser ut garanterar vi att du får fönster 

som håller måttet!

Vår serie classic är precis vad det heter. klassiska svenska 
fönster av aluminium och trä. tillverkade med profiler i vår 
egen konstruktion, av tätvuxen furu med hög densitet och 
kvistfritt trä rakt igenom.

c L a s s i c

P r o d U k t s o r t i m e n t  C L A S S i C

TSG 180 Glidfönster

Vårt mest sålda fönster, vilket är lätt att förstå. de dolda beslagen tål en 

bågvikt upp till hela 80 kg. Beslagen är dolda från utsidan vilket ger ett rent 

och estetiskt tilltalande yttre. tre fasta vädringslägen och två fasta putslägen 

är uppskattade både ur funktions- och säkerhetssynpunkt.

insida

insidan av kvistfri furu är som 

standard vitmålad men kan fås 

i valfri kulör (ncs eller raL), 

eller annat träslag mot tillägg. 

Utsida

en unik kombination av alumini-

um på utsidan och trä på insidan 

bildar en tät konstruktion med 

mycket god formstabilitet och 

lång hållbarhet. karmdjup 100 

mm (standard) eller 115 mm.

Alla Classicfönster 
har dolda beslag!

Classic
Vår serie Classic är precis vad det he-
ter. Klassiska svenska fönster av alumi-
nium och trä. Tillverkade med profiler i 
vår egen konstruktion, av tätvuxen furu 
med hög densitet och kvistfritt trä rakt 
igenom.

Antik
I serien Antik hittar du fönster med 
traditionellt utseende, tillverkade med 
moderna metoder. Vackra, stilenliga 
fönster som bidrar till att ge huset 
önskad karaktär.

Design
När vi tog fram serien Design hade vi 
funkishus och hus byggda i modern stil 
för ögonen. Hus med slät fasad, läm-
pade för stora fönsterpartier som ger 
huset ljus och en känsla av rymd.

Enkelt men briljant!
Nu lanserar vi en uppgraderad version 
av vår mest populära fönstermodell 
som vi döpt till Design Briljant. Anled-
ningen är enkel; med Design Briljant får 
du ett fönster som ger ett extra skydd 
mot väder och vind.

Nyhet!
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Antik är fönster med genuin hantverks- 

känsla som passar överallt där du vill skapa 

en gammaldags atmosfär. till skillnad mot 

forna tiders fönster är antik försedda med 

unika moderna fördelar.

Fönstrets insida har försetts med antik 

profilering på både båge och karm som 

standard. dold tätningslist i kombination  

med kvistfritt trä ger ett rent och exklusivt 

utseende invändigt. Utsidan är densamma 

som på classicserien.

De sidohängda fönstren är som standard 

försedda med haspar och stormkrok som 

bidrar ytterligare till att ge en känsla av 

svunna tider. de kan fås i enkel- dubbel- eller 

treluft eller enligt egna önskemål. komplettera 

med poster och smäckra spröjs som för 

tanken till tiden kring förra sekelskiftet. 

Faller valet på spröjs får du ett mycket 

vackert fönster som slår an en känsla av en 

annan tid. samtidigt har antikserien det 

moderna fönstrets alla fördelar. isolerglas- 

kasett i tre skikt och ett U-värde på 1,1 för 

öppningsbara och 1,0 för fasta fönster är 

standard. Utsidan är helt i aluminium och 

underhållsfri. tidlös design och modern 

teknik ger goda utsikter för framtiden.

i serien antik hittar du fönster med traditionellt utseende, 
tillverkade med moderna metoder. Vackra, stilenliga fönster 
som bidrar till att ge huset önskad karaktär. 

a n t i k

P r o d U k t s o r t i m e n t  A n T i K

Antikprofilerade fönster

gammaldags atmosfär med moderna fördelar. Blanka haspar och stormkrok 

bidrar till att ge våra antikprofilerade fönster en känsla av svunna tider. 

Bilden visar sHUg 2-luft sidohängt fönster med bågpost 10 och fasta 

 kryss-spröjs. röd utsida i färg raL 3011 med 70 glans och vit insida i färg 

ncs s 0502-Y (standard).

insida

fönstren har antik profilering 

på både båge och karm som 

standard. dolda tätningslister 

och kvistfritt trä ger en gedigen 

känsla och ett estetiskt till-

talande uttryck. de öppnings-

bara fönstren har dessutom 

dolda karmskruv. 

Utsida

en unik kombination av alumini-

um på utsidan och trä på insidan 

bildar en tät konstruktion med 

mycket god formstabilitet och 

lång hållbarhet. antikprofilerad 

karm har karmdjup 115 mm.

Antikprofilering, 
blanka haspar 
och stormkrok!

Trä och aluminium (ej beklätt)

Glas 
Ett fönster har flera funktioner; det ska släppa igenom ljus och sikt, främja ventilation 
och bidra till värme- och ljudisolering. Den vanligaste rutan är en 2- eller 3-glas lågen-
ergiruta. Du kan också välja ett glas som till exempel ger skydd mot solljus, reducerar 
trafikbuller eller före bygger risken för inbrott. Oavsett hur dina behov ser ut har vi 
lösningen. Vi har de flesta glas som finns på marknaden och möter kraven på U-värde, 
ljud och brandklassning.
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9005 5007 Amber 3011

7016
30 % glans

7040 Natur 7035

6003 7012

9010 9010
30 % glans

WCW 10 vit Klarlack
WCW 20

Lasyr
WCW 50 Ek

Lasyr
WCW 60 kastanj

Lasyr
WCW 30 teak

Lasyr
WCW 70 mörkbrun

Lasyr
WCW 40 körsbär

Lasyr
WCW 80 brunsvart

Kulör insida (trä)
Standard är vitmålad WCW 10 (NCS S 0502-Y). Vi erbjuder ytterligare sju kulörer utan ställkostnad enligt palett nedan. Mot 
tillägg kan trädelen levereras med annan kulör/glans. Mot tillägg kan aluminium-utsidan levereras med annan kulör. För fler 
exempel på RAL-färger se färgguide.

Kulör utsida (aluminium)
Standard är vitlack (RAL 9010, 70 glans). Vi erbjuder ytterligare 11 RAL kulörer utan ställkostnad, varav 9010 och 7016 med 30 
glans. Mot tillägg kan aluminiumutsidan levereras med annan kulör. För fler exempel på RAL-färger se vår färgguide.

Trä och aluminium (ej beklätt)

Gör dina tillval

Spröjs 
Med spröjs som tillval öppnar sig en värld av möjligheter att ge hemmet ett mer personligt utseende. Vi erbjuder tre typer 
av spröjs. Oavsett vilken typ du föredrar kan du få dem i olika färger på in- respektive utsida – en unik fördel från Westcoast 
Windows. 

Fler tillbehör
Vi har ett brett utbud av karm- och bågposter, handtag,  gardiner och persienner och mycket mer. Prata med  Optimeras  
experter så får du hjälp att hitta rätt tillbehör till dina fönster. 
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GARANTIER

10 års garanti på funktion 
och mot kondens mellan 
glas i isolerrutor. 20 års

rötskyddsgaranti.

Bild: Myresjöhus

Elitfönster Original Trä är ett modernt fönster i klassisk 
tappning och ett perfekt val för dig som uppskattar trä och 
känslan i äkta naturmaterial. Välisolerat och lättskött, med 
3-glas isolerrutor. Impregnerat och högklassigt fabriksmålad 
ytbehandling. Fönstret har i standardutförande U-värdet 1,2 
och med tillval ett U-värde ned till 1,0.

Elitfönster Original Trä
KLASSISK STIL

Fast karm 
Fönster med fast karm 
är inte öppningsbart 
och väger mindre.

Sidhängt 
Utåtgående med 
gångjärn i sidan på 
klassiskt vis.

Vrid 
Öppnas utåt och kan-
vridas runt 180 grader 
utanför fasaden så 
att båda sidorna kan 
putsas inifrån.

Överkantshängt 
Utåtgående med 
gångjärn placerade i 
överkant.

Altandörr 
Utåtgående enkel- eller 
pardörr. Finns i fyra 
varianter, helglasad, 
glasad underdel, normal 
eller låg bröstning.

Träfönster

FÄRGER 
Ett stort antal stan-
dardfärger erbjuds. 
Välj något som har-
moniserar med både 
dig och ditt hus.

GLAS 
Välj glas som passar 
dina behov. Komplette-
ra exempelvis med glas 
som dämpar solvärme, 
ljud eller insyn.

HANDTAG OCH BESLAG 
Vi erbjuder många olika beslagspaket att välja bland. En nyhet är Elit-
fönster Komfort som bland annat innebär att du kan se om fönstret är 
stängt från din mobil.

POSTER OCH SPRÖJS 
Ge ditt fönster lite extra karaktär 
med antingen dekorspröjs eller 
glasdelande poster.

VÄDRING OCH  
VENTILATION 
En integrerad spaltventil ger 
dig tillgång till frisk luft utan att 
öppna fönstret. Vädringslucka 
erbjuds med separat karm eller 
integrerad i fönstret.

ÖVRIGA ANPASSNINGAR 
Med olika anpassningar som 
till exempel specialstorlekar 
och smygspår, får du ditt 
fönster precis som du vill 
ha det.

Gör dina tillval
På elitfönster.se hittar du mer information om dessa.

Ek, lasyrStandardvit

Brunsvart, lasyrNötbrun, lasyr

Teak, lasyr

Ybehandling trä (standard)

Fast glasdelande post 
Glasytan kan delas upp 
med fönsterpost(er) i 
 bågen. En post är bredare 
och ger ett lite kraftigare 
uttryck än spröjs. Kan 
kombineras med dekor-
spröjs.

Dekorspröjs trä/plast 
Löstagbar spröjs av 
trä eller plast till trä-
fönster. Sitter på fönst-
rets utsida och kan tas 
av vid fönsterputsning.
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Träfönster från  
SP Fönster och  
Traryd Fönster
Ett välbyggt träfönster håller sig vackert under 
mycket lång tid – och det kommer dina nya fönster 
också att göra om du väljer SP Fönster Stabil eller 
Traryd Fönster Genuin. De erbjuder hög kvalitet 
rakt igenom – tack vare att de byggs av det finaste 
virket på marknaden. 
Moderna träfönster erbjuder dig dessutom inno-
vativa lösningar och smarta detaljer som förhöjer 
både intrycket och säkerheten. Det är fönster för 
dig som uppskattar såväl skönhet som gediget 
hantverk och som kan tänka dig att måla om när 
det behövs.

Vit täckfärg  
NCS S 0502-Y

Teaklasyr Svart lasyrFurulasyr Brun lasyr

Gör fina fönster ännu vackrare
När de första fönstren tillverkades fogades små munblåsta glasrutor ihop 
med träpinnar och bildade större fönster. Dessa träpinnar, poster och 
spröjs, behövs inte längre för funktionen – men de kan ha en avgörande 
betydelse för att göra huset vackert och inbjudande. Poster och spröjs 
passar lika bra på äldre hus som på moderna. Därför erbjuds du både 
genom gående poster och snudd på oändliga möjligheter med spröjs om 
du vill dela upp dina fönsters glasytor. Mindre fönster får jämna pro-
portioner med smal spröjs och bredare spröjs eller poster ger en mer 
markant indelning av större fönster.

Vad är skillnaden på poster och spröjs?
En post är bredare än spröjs och delar upp glasytorna fysiskt. Du kan 
välja mellan att ha dina poster stående, liggande eller i korsform. Spröjs 
fästs antingen utanpå glasrutorna eller placeras mellan glasen. Om du vill 
ha utanpåliggande eller mellanglasspröjs är en smaksak. Utanpåliggande 
spröjs är löstagbara och ger dig möjligheten att förändra ditt hus utseen-
de på nytt.
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Lingbo Kulturfönster  
- Handkittade fönster med äkta spröjs
Att göra fönster är ett hantverk som tar lång tid att lära sig. I en liten fönsterfabrik i Lingbo i Hälsingland finns gedigen 
 kunskap om gammal hantverkstradition och modern fönsterproduktion. Här tillverkas Lingbo Kulturfönster – klassiska och 
vackra fönster med moderna fönsters alla fördelar. 

Lingbo Kulturfönster erbjuder:
 / Profilerad båge och karm av det allra finaste virket – stamblock från tallar i de 
närliggande skogarna.

 / Sidohängda och öppningsbara fönster med 2+1-glas eller fasta fönster med 3-glas. 
Båda med hög energieffektivitet. 

 / Matchande fönsterdörrar. 
 / Glasdelande och handkittade spröjs som går att få i många kombinationer. 
 / Traditionella fönsterhakar eller handtag i klassisk design med matchande vädrings-
beslag – du väljer.

 / Många valmöjligheter när det gäller färg på fönster, på kitt och glas.

Träfönster - kulturfönster
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Montera med Adjufix
Med Adjufix monterar du fönster- och dörrkarmar
snabbt och lätt.

Adjufix används av Sveriges ledande fönster- och dörr-
tillverkare som väljer att förmontera Adjufix-hylsorna 
eftersom man av erfarenhet vet att risken för reklamationer 
mini meras på montage där fönster och dörrar är monterade 
med Adjufix.

Du kan fästa karmen i de flesta material med Adjufix. En 
Adjufix Smart Pack är komplett med de Adjufix hylsor, 
 skruvar och tillbehör som behövs för åtta infästnings punkter  
(t.ex ett vanligt fönster).

I serien ingår fyra varianter för fäste i olika väggmaterial 
samt ett vertygsset som räcker för fler montage.

Gör så här:

1. Skruva in hylsorna i karmens utsida med ett Adjufix-
verktyg. Stanna 0,5–1 cm från karmen. Sätt fast tryck-
fördelningsbricka på hylsan vid tunga montage och vid 
montage mot porösa material, t.ex lättbetong.

2. Sätt karmen på nivåregleringsklossarna som du ställt in i 
lämplig höjd och spikat eller skruvat fast där karmen ska 
stå.

3. Lyft in karmen och justera ut hylsorna mot väggomfatt-
ningen med ett Adjufixverktyg.Kolla med vattenpass att 
karmen är rakt monterad.

4. Skruva fast Adjufix-skruven. Du väljer skruv efter vilket 
väggmaterial som du ska fästa karmen i. Borra genom 
hylsan vid montage mot betong, lättbetong och tegel.

5. Kolla av med vattenpass och efterjustera hylsan vid 
behov.

Montage
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ELITFÖNSTER Original Alu
Nyklassisk stil

Elitfönsters storsäljare med utvändig 
aluminiumbeklädnad för minimalt 
underhåll och lång livslängd.

 / Trästomme
 / Aluminiumbeklädd utsida
 / 3-glas
 / Modeller: vrid, fast karm, sidhängt, 
överkantshängt och fönsterdörr

U-värde standard: 1,1
U-värde med tillval, ner till: 0,9
Ljudreduktion standard: Rw 34 dB
Ljudreduktion tillval, upp till: Rw 41 dB

Tio år på fönstrets funktion och mot 
kondens mellan glasen i isolerrutan. 
Trettio år mot röta.

ELITFÖNSTER MF Duo
Gammaldags stil

Fönster i lite enklare konstruktion. 
Profilerad karm och båge invändigt 
samt traditionella beslag. Bra 
alternativ till gamla kopplade fönster.

 / Trästomme
 / 2-glas
 / Modeller: sidhängt, överkantshängt 
och fönsterdörr 

U-värde standard: 1,5
Ljudreduktion standard: Rw 30 dB

Tio år mot kondens mellan glasen 
i isolerrutan. Fem år på fönstrets 
funktion och mot röta.

ELITFÖNSTER RETRO
Nygammal stil

Ett modernt, tåligt fönster med en 
design som påminner om hur det såg 
ut förr. Spröjs som efterliknar gammal 
stil.

 / Trästomme
 / Aluminiumbeklädd utsida
 / 3-glas
 / Modeller: fast karm med blind-
båge, sidhängt, överkantshängt och 
fönsterdörr

U-värde standard: 1,2
U-värde med tillval, ner till: 0,9
Ljudreduktion standard: Rw 32 dB

Tio år på fönstrets funktion, mot 
kondens mellan glasen i isolerrutan 
samt mot röta.

ELITFÖNSTER Original Trä
Klassisk stil

Ett modernt fönster i klassisk tappning. 
Ett perfekt val för den som uppskattar 
trä och känslan i äkta naturmaterial.

 / Trästomme
 / 3-glas
 / Modeller: vrid, fast karm, sidhängt, 
överkantshängt och fönsterdörr

U-värde standard: 1,2
U-värde med tillval, ner till: 1,0
Ljudreduktion standard: Rw 34 dB
Ljudreduktion tillval, upp till: Rw 40 dB

Tio år på fönstrets funktion och mot 
kondens mellan glasen i isolerrutan. 
Tjugo år mot röta.

Översikt Elitfönsters fönstermodeller
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Nyhet!

ELITFÖNSTER vision
Modern stil

Elitfönsters smalaste fönsterbåge med 
större glasyta än ett standardfönster 
och med eleganta detaljer.

 / Trästomme
 / Aluminiumbeklädd utsida
 / 3-glas
 / Modeller: vrid, fast karm, fast karm 
med blindbåge sidhängt, överkants-
hängt och fönsterdörr

U-värde standard: 0,9
U-värde med tillval, ner till: 0,8
Ljudreduktion standard: Rw 34 dB
Ljudreduktion tillval, upp till: Rw 41 dB

Tio år på fönstrets funktion och mot 
kondens mellan glasen i isolerrutan. 
Trettio år mot röta.

ELITFÖNSTER Flexibel
Fria former

Fönster i runda och välvda former eller 
med vinklar. Tillverkas efter önskemål 
på material, glas och U-värde. Med 
aluminiumbeklädd utsida eller utan.

 / Trästomme
 / Aluminiumbeklädd utsida som tillval 
3-glas eller 2+1 glas

 / Modeller: se elitfonster.se eller rita 
själv

U-värde beroende av vald 
fönstermodell.

Garantier enligt vald fönstermodell.

ELITFÖNSTER Skjutdörrar
En gränslös känsla

Energieffektiva lyftgliddörrar där 
den rörliga delen löper utvändigt. 
Energieffektiva 3-glaskassetter. Finns 
även att få med aluminiumbeklädd utsida.

 / Trästomme
 / Aluminiumbeklädd utsida som tillval
 / 3-glas
 / Lyftgliddörr

U-värde standard: 1,1
Ljudreduktion: Rw 34 dB
Ljudreduktion tillval, upp till: Rw 38 dB

Tio år på fönstrets funktion, mot 
kondens mellan glasen i isolerrutan 
samt mot röta.

ELITFÖNSTER Harmoni
Inåtgående

Inåtgående fönster som är ett populärt 
val för flervåningshus. Bra val vid höga 
krav på ljudreduktion. 

 / Trästomme
 / Aluminiumbeklädd utsida
 / 3-glas eller 2+1 glas
 / Modeller: sidhängt, underkantshängt, 
KippDreh, fast karm och fönsterdörr

U-värde ner till: 0,8
Ljudreduktion tillval, upp till: Rw 47 dB

Tio år på fönstrets funktion, mot 
kondens mellan glasen i isolerrutan 
samt mot röta.
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Inomhusklimat

1. TopDown Plissé 
Sol- och insynsskydd som kan ställas 
i valfri position på både över- och 
underlist. Ett behagligt mjukt ljus i 
rummet. 

2. Persienn 
Klassiskt solskydd. Invändigt mon-
terad med snyggt designad överlist 
som går nära glaset. Nedfälld hålls 
den på plats med magneter fästa i 
fönstrets nederkant. Går att beställa 
i flera olika kulörer medan lister, lin-
hållare och vridstång finns i vit kulör.  
Reglagesida höger eller vänster väljs 
vid beställning.  
 

3. Plissé  
Ett snyggt och mycket praktiskt 
solskydd av textil som kan ersätta 
gardiner. Ger ett behagligt mjukt ljus 
i rummet. Finns även som TopDown. 
Vi har också ett sortiment av andra 
textilier för till exempel mörklägg-
ning. 

4. Lamellgardin  
Elegant lösning för rum med stora 
fönster eller skjutdörrar. Finns i 
flera färger och löper smidigt i en 
upphängningsskena. Passar till alla 
utåtgående fönster och altandörrar 
samt till skjutdörrar. Motorstyrning 
alternativt fjärrstyrd manövrering 
finns som tillval.

5. Rullgardin  
För montering med skena i nisch 
eller på vägg. Styrs med dragsnöre 
och är tillverkad av tät och slitstark 
rullgardinsväv. Går även att beställa i 
kassett för väggmontage. 

6. Myggnät 
Håll mygg, flugor och andra insekter 
utomhus med diskreta och lättmon-
terade myggnät. Nätet är tillverkat 
i tålig och smutsavvisande plastad 
glasfiber och löper lätt i sidoskenor.

Klä ditt fönster 
Oavsett om du investerar i nya fönster eller redan har en av våra fönstermodeller monterad, så kan du utrusta ditt Elitfönster 
med tillbehör ur vårt breda sortiment. 
Välj bland annat mellan persienner, rullgardiner, plisséer, lamellgardiner och myggnät. Med originaltillbehör försäkrar du dig 
alltid om bästa möjliga passform och hög kvalitet på själva produkten. Här redovisar vi bara ett urval – vill du veta mer så kika 
in på elitfönster.se.

21 3
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Inomhusklimat

Plisségardiner
Våra plisségardiner består av en vacker veckad väv som sitter 
mellan vita över- och underlister. Du kan välja mellan olika ljus-
reglerande tyger – från genomskinliga till mörk läggande.
Intu Plisségardin har tvåvägsfunktion och manövreras steg löst 
uppifrån och nedifrån över hela fönstrets yta. Du kan skärma 
av delar av fönstret för att hindra insyn eller stänga ute starkt 
solljus.
Den finns även med envägsfunktion som endast regleras uppi-
från.
Easy Plisségardin monteras enkelt med medföljande clips och 
kan justeras enkelt och steglöst både från toppen och botten 
och flyttas över hela glasytan.

Persienner
Intu Persienn är en invändig och frihängande persienn där 
reglage eller snören är inbyggt i persiennen. Det är både prak-
tiskt och förstärker den stilrena designen. Den finns i flera olika 
färger – välj efter vad som matchar ditt hem för att stänga ute 
solljus eller tillfälligt förhindra insyn.
Basic Persienn är en klassisk och invändigt frihängande per-
sienn som manövreras med lina och vridstång. Finns i flera 
färger.
Roulette Persienn passar till inåtgående fönster med delbara 
bågar. Den finns i flera färger. Roulette Persienn monteras i 
fabrik och manövreras med snöre och vridstång. 

Insektsskydd
Ordentliga insektsskydd gör din vardag betydligt mer  behaglig 
under den varma årstiden. Våra snygga och  praktiska insekts-
skydd finns för både fönster och fönster dörrar och är tillverkade 
av aluminium med glasfibernät. 

Förhindra insyn och stäng ute störande ljus och insekter
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1. Elitfönster Komfort Box 
Elitfönster Komfort Box knyter 
samman dina uppkopplade produk-
ter och skickar informationen vidare 
till appen MittElitfönster som du har 
installerad på din smartphone eller/
och surfplatta. 

2. Elitfönster Komfort Handtag  
Med Elitfönster Komfort Handtag 
kan du snabbt och enkelt se vilka 
fönster som är öppna och vilka som 
är stängda. Handtaget kommuni-
cerar med appen MittElitfönster och 
ger dig en exakt överblick. Appen 
kan användas på alla familjemedlem-
mars telefoner. Elitfönster Komfort 

Handtag finns i två modeller – Pure 
och London – och finns såväl låsbara 
med nyckel som för altandörrar. 

3. Elitfönster Komfort Klimatsensor 
Med Elitfönster Komfort Klimatsensor 
har du alltid koll på ditt inomhus-
klimat. Direkt i appen MittElitfönster 
ser du temperatur och luftfuktighet. 

4. Elitfönster Komfort Väggkontakt 
Den här väggkontakten gör att 
eluttaget kan styras via appen Mitt-
Elitfönster. Med väggkontakten kan 
du sätta på och stänga av lampor 
och andra apparater med din smart-
phone, var du än är. Du kan dessut-

om schemalägga och automatisera 
när väggkontakten ska sättas på och 
stängas av. Väggkontakten fungerar 
också som en förstärkare till Elit-
fönster Komfort Box. Räckvidden 
förlängs med upp till 15 meter. 

5. Elitfönster Komfort Magnetstrip 
Med Elitfönster Komfort Magnetstrip 
kan du använda appen MittElit-
fönster för att hålla koll på alla dina 
fönster och dörrar, även där de 
uppkopplade handtagen inte passar. 
Magnet stripen sätter du i dörr- eller 
fönsterkarmen, sedan håller den koll 
på om dörren/fönstret är öppet eller 
stängt.

Elitfönster Komfort 
Är fönstren stängda? Glömde barnen altandörren öppen? 
Är strykjärnet på? Elitfönster Komfort är uppkopplade 
produkter som gör hemmet både säkrare och bekvämare. 
Du ser status på alla produkter från Elitfönster i appen 
som du kan installera på en smartphone och surfplatta.

21 3 54

Nyhet!

Smarta lösningar
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Mer ljus och frisk luft med VELUX takfönster
Visste du att ett takfönster ger ungefär tre gånger så mycket ljus insläpp som ett fasadfönster? Med takfönster kan du enkelt 
låta ljuset nå de delar av rummet som inte nås av dina fasadfönster. Dessutom har alla VELUX takfönster en ventilationsklaff 
som gör det enkelt att vädra när du vill. 

75 års erfarenhet av mer ljus och luft genom taket
VELUX takfönster startade 1941 och har sedan dess skapat bättre boendemiljöer för människor runt om i världen. Med en pas-
sion för dagsljus och frisk luft arbetar VELUX hårt för att skapa ett hållbart, innovativt, och tillförlitligt varumärke som skapar 
värde för både hushåll och människor. Vi arbetar globalt med ett ständigt fokus på hälsa och välmående.

Släpp in ljuset 
– oavsett vilket tak du har
VELUX takfönster finns i många utföranden. Oavsett om du har platt 
tak, hög lutning, låg lutning, eller speciellt takmaterial finns det alltid 
en VELUX-produkt som passar ditt tak. Välj takfönster utifrån rummets 
funktion och användning. Vill du ha mer utrymme i rummet kan du med 
fördel välja VELUX takfönsterkupa Mini som ökar taklutningen med hela 
10 °, eller VELUX takfönsterkupa (attefallskupa) som förutom mer rymd 
ger tre gånger så mycket ljusinsläpp som en traditionell takkupa. VELUX 
takfönster kombineras med intäckningsplåtar som skapar en tät och 
vädersäker anslutning till takmaterialet. Glöm inte att ange tak material 
och taklutning vid beställning!

Takfönster
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VELUX INTEGRA® 
Är takfönstret placerat utom räckhåll 
är det en bra idé att välja ett fjärrstyrt 
VELUX INTEGRA® takfönster som du 
enkelt öppnar för vädring med hjälp 
av en kontrollenhet. Välj mellan solar 
som du snabbt och enkelt installerar 
utan kabeldragning, eller el (230V) 
som kopplas till elsystemet. Alla VELUX 
INTEGRA® är kompatibla med det 
smarta, sensorbaserade styrsystemet 
VELUX ACTIVE with NETATMO som kan 
styras med mobilen. Läs mer på velux.
se/active

Pivåhängt takfönster
Takfönstret öppnas och snurras runt 
sin egen axel och passar i stort sett 
överallt i hemmet. Vid rengöring kan 
takfönstret vridas 180° så att du enkelt 
kommer åt utsidan. En skjutregel spär-
rar takfönstret så att du har båda hän-
derna fria när du putsar. Ett pivåhängt 
takfönster är det bästa valet om du vill 
placera möbler under takfönstret.

Topphängt takfönster 
Det topphängda takfönstret öppnas 
utåt och uppåt vilket ger en fri utsikt. 
Det topphängda takfönstret ger därmed 
en balkongliknande effekt. Det är även 
möjligt att öppna det i pivåhängt läge 
för att underlätta fönsterputsning.

Materialval

Välj takfönster för dina behov

Antracitgrå aluminium
Standard utvändig beklädnad. En vack-
er matt yta som gör sig fin på de flesta 
tak. Kulör: RAL 7043 (NCS S7500-N). Kan 
även beställas med koppar, zink eller 
specialkulör mot pristillägg.

Invändig underhållsfri Everfinish® 
Värmebehandlad träkärna med vitmålat polyure-
tanhölje utan skarvar gör ytan fuktavvisande och 
åldersbeständig. Kulör: RAL 9003 (NCS S0500-N). 
Kan även beställas i vitmålad eller klarlackad furu.

Takfönster
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Många färger och varianter
VELUX solskydd finns i mer än 150 olika färger och varianter. Välj mellan manuella, elektriska eller solcellsdrivna.  
Ha alltid takfönstrets typkod till hands vid beställning för att säkerställa exakt passform. 
Beställ gratis textilprover på www.veluxshop.se

Välj glaskassett enligt dina behov

Mörkläggningsgardin Plisségardin Isolerande dubbelplissé Persienn Markis

Solskydd 
Reglera ljus och värme med VELUX invändiga och/eller utvändiga solskydd

VELUX ACTIVE with NETATMO 
Styr dina VELUX INTGERA® takfönster och solskydd automatiskt med smart sensorteknik. Senso-
rerna mäter av luftfuktighet, koldioxidhalt och temperatur i rummet och reglerar takfönster och 
solskydd därefter för ett ultimat inomhusklimat. VELUX ACTIVE kan även styras från mobilen och är 
 kompatibelt med Apple HomeKit. 

70 
2-glas

68 
3-glas

66 
3-glas

EXTRA ENERGIBESPARANDE
Lågenergiglas ger minskad värmeförlust genom glaset och ett bättre inomhusklimat.

l ll lll

U-värde takfönster U-värde 1,3 U-värde 1,1 U-värde 1,0

SOLVÄRMETILLSKOTT
Under vintersäsongen är den solvärme som kommer in i byggnaden ett välkommet 
tillskott

lll ll ll

LJUDISOLERING
Om rummet vetter mot en bullrig miljö, kan denna ruta minska det störande ljudet. 
Rutan reducerar även ljudet från kraftigt regn, hagel och liknande värderlek.

l l ll

SÄKERHETSGLAS – INVÄNDIGT
Laminerat glas ger ökat skydd mot personskada (inga skärvor faller in om glaset skulle 
gå sönder). Lämpligt i utrymmen där personer vistas rakt under takfönstret.

ü ü ü

HÄRDAT GLAS – UTVÄNDIGT
Härdad utvändig ruta gör din glaskassett mer motståndskraftig mot 
hagelskurar, stormvindar och kraftiga snölaster. Alla VELUX glaskassetter är 
genomtrampningssäkrade.

ü ü ü

SMUTSAVVISANDE – UTVÄNDIGT
Easy to clean-beläggning som minimerar behovet av rengöring av utsidan och ger dig 
en klarare utsikt när det regnar.

ü

ANTI-DAGG
Anti dagg-beläggningen minskar den avkylning som sker under natten och därmed ökar 
yttertemperaturen på rutan något. Detta reducerar antalet dagar med utvändig dagg 
väsentligt och håller rutan klar.

ü ü

MINSKAD BLEKNING AV YTOR OCH TEXTILIER
Folien mellan de laminerade glasen stoppar en stor del av UV-ljuset, vilket gör att ytor, 
mattor och andra textilier inte bleks lika fort.

ü ü ü

lBra llBättre lllBäst üProdukten har denna egenskap. För andra glastyper, kontakta Optimera.
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3
GARANTI

ÅR

10
GARANTI

ÅR

Garanti och kvalitet
VELUX ger dig 10 års garanti på takföns-
ter, intäckningsplåtar och isolerrutor.
På gardiner, markiser samt elektriska 
tillbehör är garantitiden 3 år.

Alla VELUX takfönster är tillverkade för 
att hålla i många år. Äldre takfönster, 
som är mer än 10 år gamla, har dock 
inte samma goda isolerande egenska-
per som VELUX takfönster har idag. Att 

byta ut äldre takfönster mot större och 
mer energieffektiva lösningar är därför 
mer lönsamt – både för ekonomin och 
för hälsan.

VELUX Solo-paket för ett tryggt, enkelt och säkert montage

Solo 2 – komplett utvändigt
Paket med takfönster, intäckningsplåtar och 
diffusionsspärr för ett tätt montage.

Solo 7 – komplett utvändigt och 
invändigt
Komplett paket med takfönster, intäcknings-
plåtar, diffusionsspärr för ett tätt montage 
samt anpassningsbar smyginklädnad i PVC.

Före

Efter

Mer information hittar du på 
velux.se

Takfönster
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Santex uterum – endast det bästa är gott nog
Njut av utekänslan inomhus eller varför inte inomhuskänslan utomhus- oavsett årstid. Med Santex allra mest isolerade produkter 
från golv till tak, får du ett användbart uterum året runt. Närmre en utbyggnad går inte att komma. Högkvalitativ limträstomme, 
högisolerade skjut- eller vikpartier samt välj mellan 3-glas glastak eller valsat plåttak. 
Måttanpassat efter dina förutsättningar. Alltid lika indelade glas samt möjlighet till valfri RAL-kulör på både stomme och partier.

Helt nytt helintegrerat LED-belysningssystem. Dimbart, enkel 
installation samt utbyggnadsbart. Bestäm själv hur många 
lampor per takstol du vill ha. Passar både till sadeltak och 
pulpettak. Snyggt, elegant och smälter fint in i ditt uterum.

Nyhet!

Lamellgardiner fungerar inte bara som ett funktionellt 
 insyns- och solskydd utan kan också höja känslan hela 
 rummet till en ombonat extrarum.

Utrusta personligt med inbyggd LED-belysning, markiser, insynsskydd eller solskydd

Ny 
kollektion

Uterum
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Öppna upp rummet med fasadpartier av glas
Ny skön miljö för dig som älskar ljus. Vår nya serie av öppningsbara fasadpartier, Extend, skapar rum för att njuta av livet. Med 
extremt god värmeisolering, speciellt framtagen för vårt nordiska klimat. 3-glaspartierna i serien håller högsta U-värdesklass. 
Profilerna har bruten köldbrygga vilket innebär en mycket bra isolering där värmen inte led ut ur rummet. Santex fasad partier 
håller hög kvalitet rakt igenom. Välj mellan vik- eller skjutdörrar och komplettera med fasta fönster i samma  utförande. 
 Lösningar som inte bara ökar värdet på huset utan även garanterat höjer trivselfaktorn. En god investering helt enkelt.

Mångfald av öppningsvarianter
Du har stor frihet att välja bland en mängd olika öppnings-
kombinationer.
Välj mellan vik- eller skjutdörr, 2- eller 3-glas, valfri färg och olika 
låsningsmöjligheter.

Extend Slide – skjutdörr

Bredd: 1500-6000 mm

Höjd: 1800-2500 mm

Glas: 3-glas isolerglas, ner till 0,9 i 
U-värde på hela konstruktionen.
2-3 st dörrar, beroende på bredd.

Extend Fix – fast parti

Bredd: 400-6000 mm

Höjd: 400-2500 mm

Glas: 2- eller 3-glas isolerglas.  
1-3 fält, beroende på bredd.

Extend Fold – vikdörr

Bredd: 1100-7100 mm (2-glas), 1100- 8500 mm (3-glas)

Höjd: 1800-2500 mm (2-glas), 1800-2800 mm (3-glas)

Glas: 2- eller 3 glas isolerglas. För 3-glas ner till 
U-värde 1,2 för hela konstruktionen.  
2-7 st dörrar, beroende på bredd

Standardkulörer:

Extend Slide  
Manöverhandtag

Extend Fold 2-glas 
Manöverhandtag

RAL7016RAL9010 samt Naturanodiserad

Baskulörer:

RAL7024 RAL7035  RAL7037 RAL8019

Vik- och skjutdörrar
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Hajom – skjutdörrar i en ädlare form 
Det går lätt inflation i ordet kvalitet. Därför har vi på Hajom gjort mer än att bara applicera uttrycket i våra produkter. Vi har 
gjort det till vår arbetsfilosofi. Vår definition av kvalitet kan du både se och känna i skjutdörrar vi installerade för snart fem 
decennier sedan – som fortfarande fungerar felfritt.

I stängt nedsänkt läge tätar dörren effektivt runtom i spe-
ciella tätningsprofiler. Vrid den invändiga hävarmen (hand-
taget) i 180 grader nedåt för att öppna dörren. Dörren höjs 
samtidigt som en förflyttning sker i sidled för att frigöras 
från tätningsprofilerna. Denna funktion gör också att den 
tunga dörren glider exceptionellt lätt. De skjutbara delarna 
är löpande på insidan. Nätdörrarna är löpande på utsidan.
Partierna kan utföras som bärande konstruktion med upp-
dimensionerade träpelare alternativt med urtag för stålpro-
filer. Man kan endast belasta de  bärande pelarna, dock ej 
karmöverstycket i övrigt. 3-glas isolerruta med härdat glas 
in- och utvändigt (för ökad personsäkerhet) är standard. Som 
tillval finns även andra typer av säkerhetsglas, solskydds 
glas, självrengörande glas, ljudisolerat glas, insynsskyd-
dande glas m.m. U-värde 1,0 för hela skjutdörrskonstruk-
tionen är standard.
Dörrarna är komplett beslagna enligt Hajoms standard 
och är förberedda för Assas ovalcylinder Rokoko. 
Ett flertal låstillval kan göras, t.ex. utvändigt handtag, 
utvändig cylinder eller magnetkontakt för eventuellt larm.

TYP F
1 fast del.

TYP A
1 skjutbar del, 1 
fast del.

TYP G
1 skjutbar del, 2 fasta delar.

TYP C
2 skjutbara delar, 2 fasta 
delar.

TYP M
2 skjutbara delar, 1 fast del.

Angivna höjdmått inkluderar karmbottenstyckets 
höjd, 55 mm. Förslagsvis placeras skjutdörren vid 
monteringen nedsänkt 40-55 mm så att karmbotten-
styckets ovansida kommer i en nivå 0-15 mm över 
färdigt golv, vilket underlättar passage.

Beställningssortiment

TYP BREDD HÖJD

A 1780~4380 2020~2420

G 2980~6580 2020~2420

C 3980~7980 2020~2420

Beställningssortiment

TYP BREDD HÖJD

M 3580~6180 2020~2420

F 580~2180 2020~2420

HYD 780~980 2020~2420

HYD2 1380~1780 2020~2420

Måttexempel standard

KARMDJUP:

Trä 205 mm

Trä/aluminium 215 mm

Nätdörrskarm + 44 mm

Elitfönster Skjutdörrar
EN GRÄNSLÖS KÄNSLA

Med en bra skjutdörr suddar du ut gränsen mellan ute och 
inne när vädret tillåter det. Samtidigt måste det kunna hålla 
tätt på vintern och skärma av kyla och vind. Elitfönsters 
skjutdörrar gör detta med hög kvalitet. Snygga lyftgliddörrar 
där den rörliga delen löper utvändigt och kan ställas in i 
valfritt vädringsläge. Energieffektiva 3-glaskassetter, karm av 
impregnerad furu och tröskel av hårdträ. Elitfönsters skjut-
dörrar finns även att få med aluminiumklädd utsida.
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Vikdörrar 
Isolerade vikdörrar, ASS 70 FD
ASS 70 FD står för Aluminium Sliding 
System, 70 mm bågdjup, Folding Door.
Den smarta dörren viks med ett enkelt 
handgrepp ihop till ett smalt paket på 
in- alternativt utsidan och parkeras 
valfritt till höger och/eller vänster. Du 
kan kombinera upp till sex sektioner 
och beroende på öppningstyp även 
använda en av bågarna som gångdörr 
vid de tillfällen du inte önskar öppna 
upp hela partiet.
Systemet når ner till Uw-värde  
1,1 W/m2K och kan användas i isolerad 
yttervägg.

Skjutdörrar
Välisolerad skjutdörr, ASS 70 BE
ASS 70 BE.HI står för Aluminium Sliding 
System, 70 mm bågdjup, belgisk design.
Den högisolerade skjutdörren har en 
mycket tät konstruktion och stilren 
form som passar de flesta hustyper. 
Modellen förses gärna med praktisk 
lyftskjutfunktion vilken gör det enkelt 
att öppna stora partier på upp till 400 
kg. Den utrustas också gärna med 
trepunktslås för att stoppa objudna 
gäster.
Systemet når ner till Uw-värde  
0,8 W/m2K på passivhusnivå.

Vik- och skjutdörrar
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Bra att veta

Rot-avdraget
Du som köper rot- eller ruttjänster 
ansöker inte själv om rot- eller rut-
avdraget. Det gör den som utfört 
arbetet. Hen drar av en del av arbets-
kostnaden på fakturan till dig. Rot- och 
rutavdraget räknas ihop och är sam-
manlagt max 50 000 kronor per person 
och år. Om du kan ta del av avdraget 
eller inte beror på hur mycket skatt 
du har betalat in under året och vilka 
andra avdrag du gjort.

På skatteverkets hemsida,  
www.skatteverket.se kan du läsa mer.

Kom ihåg!
Priset på montage av dina fönster är viktigt. Kontrollera 
alltid vilken lösning som är bäst och billigast för dig som 
kund. 
Jämför gärna ditt totalpris på fönster (från Optimera) 
samt montage (från hantverkare rekommenderad av 
Optimera) med andra på marknaden förekommande 
erbjudanden.

Vi förmedlar kontakt med duktiga hantverkare som är 
 utbildade av fönstertillverkarna för att säkra ett godkänt 
montage av dina fönster.

 / För att fönstren ska fungera på bästa sätt krävs att de är 
korrekt monterade. 

 / För att garantin ska gälla. Den  vanligaste anledningen till 
reklamation av  fönster är att de inte är monterade enligt 
tillverkarens anvisningar

 / För att slutresultatet ska se snyggt ut.

Jobb eneratornG
JobbGeneratorn är lätt att använda, 
och helt gratis för dig som uppdrags-
givare. Du lägger bara upp ditt jobb och 
väntar på att intresserade hantverkare 
ska höra av sig. Jämför hantverkare 
genom att titta på deras offerter.  
Du bestämmer vem du ska anlita. 
Tänk på att det oftast lönar sig att slå 
ihop flera mindre projekt för att spara 
 pengar och tid. 

Alla våra hantverkare har genom 
JobbGeneratorn tillgång till det senaste 
inom regler och dokumentation som 
ni båda kan behöva i samband med 
jobbet. Det ligger i både hantverkarens 
och ditt intresse att arbetet utförs 
korrekt och att båda parter kan uppvisa 
relevant dokumentation för arbetet. På 
så vis är JobbGeneratorn inte bara en 
förmedlingstjänst utan även en trygg-
het för såväl hantverkare som kund.



OPTIMERA ÄR EN BYGGFACKHANDEL med fler än 50 enheter 
landet över. Vi har ambitionen att vara en personlig, kunnig och pålitlig 
leverantör av både varor och tjänster till alla våra kunder, och att göra 
arbetslivet enklare och tryggare för dig som är professionell inom 
branschen. Med gedigen erfarenhet inom lokal byggfackhandel erbjuder 
vi endast kvalitetsprodukter och ställer upp med skräddarsydda 
lösningar för ditt projekt. Vi ser till att våra medarbetare håller högsta 
kompetensnivå för att alltid kunna tillgodose våra kunders behov av 
service, råd och information.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Optimera finns förutom i Sverige dessutom i Danmark, Norge, Estland 
och Lettland och gemensamt har vi mer än 160 byggvaruhus med drygt 
3000 anställda.

OPTIMERAKONCERNEN ÄGS av franska Saint-Gobain med huvudsäte 
i Paris och är en av Europas största leverantörer av byggmaterial.

ANEBY Traktorvägen 4 / 0380-58 46 00
ARLANDASTAD Servogatan 20 / 08-559 050 00
BROMMA Karlsbodavägen 4A / 08-466 89 70
EKSJÖ Tuvängsgatan 2 / 0381-383 60
EMMABODA Rörgränd 1 / 0471-125 40
ESLÖV Östergatan 27 / 0413-688 00
FALKÖPING Mossvägen 16 / 0515-69 33 00
FÄRJESTADEN Industrigatan 5 / 0485-305 40
GÖTEBORG Marieholmsgatan 14 / 031-707 25 00
HAGBY (Täby) Hagbyvägen 42 / 08-510 200 00
HALMSTAD Frennarpsvägen 12 C / 035-15 26 00
HELSINGBORG Planteringsvägen 9 / 042-19 41 00
HYLTEBRUK Norra Industrigatan 29 / 0345-50 78 00
HÄSSLEHOLM Industrigatan 3 / 0451-664 00
HÖGANÄS Brännerigatan 2 / 042-33 43 00
JÖNKÖPING Grossistgatan 14 / 036-299 20 40
KALLHÄLL Kaminvägen 15 / 08-402 19 30
KALMAR Dösebackevägen 1 / 0480-49 08 50
KARLSTAD Regnvindsgatan 6 / 054-69 19 00
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
KRISTIANSTAD Björkhemsvägen 12 / 044-787 78 30
LANDSKRONA Västra Kajgatan 5 / 0418-45 08 50
LIDKÖPING Skogvaktarevägen 17 / 0510-40 27 00
LINKÖPING Roxtorpsgatan 24 / 013-37 54 90
LJUSTERÖ Mjölnarströmsvägen 21 / 08-522 796 00
LUND Skiffervägen 9 / 046-19 60 50
LÄNNA Speditionsvägen 18 / 08-559 050 30
MALMÖ TRÄ Sallerupsvägen 34 / 040-38 18 00
MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00
MJÖLBY Kungsvägen 19 / 0142-29 80 80
MOTALA Drakvägen 8 / 0141-65 55 00
NORRKÖPING Malmgatan 35 / 011-20 21 00
NYKÖPING Idbäcksvägen 10 / 0155-22 32 70
NÄSSJÖ Anneforsvägen 63 / 0380-55 59 50
SKANÖR Bäckatorget / 040-38 18 90
SKÖVDE Bäckaskogsvägen 8 / 0500-46 42 00
SVEDALA Ågatan 9 / 040-40 69 70
SÄFFLE Norrlandsvägen 24 / 0533-76 12 00
SÄVSJÖ V Järnvägsgatan 2 / 0382-59 16 00
TRANÅS Hermelinsgatan 14 / 0140-38 42 50
TRELLEBORG Tommarpsvägen 116 / 0410-576 00
TÄBY Fogdevägen 7 / 08-630 82 80
TÖCKSFORS Ståltorpsvängen 11 / 0573-76 13 00
UDDEVALLA Bultvägen 10 / 0522-62 60 70
ULRICEHAMN Karlsnäsvägen 2 / 0321-623 40
UPPSALA Gnistagatan 12 / 018-612 38 00
VAGNHÄRAD Kalkbruksvägen 8 / 0156-35 06 70
VARA Gamla Tegelbruket / 0512-74 51 00
VETLANDA Stålvägen 4 / 0383-925 50
VÄSTERÅS Brandthovdagatan 26 / 021-490 56 00
VÄSTRA FRÖLUNDA Redegatan 10 / 031-29 22 55
ÅHUS Martornsvägen 8 / 044-28 86 50
ÅMÅL Drottning Kristinas Väg 6 / 0532-79 72 00
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