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För att vi vet vad som krävs i ett nordiskt klimat.

TRÄ & TRÄ/ALU

Energieffektivt. Modernt. Hållbart.



TRÄ: U-värde:

95 mm karm: 2-glas 1,4
95 mm karm: 3-glas 1,1
109 mm karm: 3-glas 0,88

Profil & U-värde

Välj ditt träfönster:

ARCTICA

*Bild: TRÄ 2-glas
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TRÄ/ALU: U-värde:

106 mm karm: 2-glas 1,3
106 mm: karm: 3-glas 1,0
120 mm karm: 3-glas 0,85

Lägg gärna till aluminiumbeklädnad för ett underhållsfritt fönster!

Energieffektivt. Modernt. Hållbart.

*Bild: TRÄ/ALU 3-glas



Vridfönster

ARCTICA

Vridfönster. Vilket underverk! En svensk, numera klassiker i både nya och 
äldre villor. Fönstret kan med fördel vridas 180 grader utanför fasaden, 
och har ett vädringsläge på ca 10 cm i underkant. Allt för att underlätta 
för både vädring och putsning. Ett säkert fönster med barnspärr som 
standard. Detta försvårar även för inbrottstjuven som vill ta sig in.

Våra vridfönster kan dessutom tillverkas i stora modulstorlekar, tack vare 
SPILKAs gångjärn. Kan fås i flerluft.

Beställ en kulör som är spännande, eller klassisk vit. 
Färgkombinationerna är oändliga, speciellt med aluminiumbeklädnad. 
ARCTICA vridfönster har allt för att göra ett fönster både estetiskt 
tilltalande och energieffektivt.

*på bild: tillval dolda gångjärn
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Teknisk specifikation:

Produkt: Utåtgående glidhängt vridfönster
Material: Lamellimmad fingerskarvad sibirisk
furu
Utförande: 1-, 2- eller flerluft
Glas: 2-glas; 4/12/4, 3-glas; 4/12/4/12/4,
4/18/4/18/4
Karmdjup: TRÄ 95mm eller 109mm,
TRÄ/ALU 106mm eller 120mm
Standard ytbehandling alu: vit RAL (9010)
Standardkulör trä: vit (NCS S 0502Y) /vit (RAL
9010)
Kulörtillval: TRÄ: valfri NCS S-kulör/RAL-
kulör/lasyr. ALU-beklädnad: valfri RAL-kulör
Gångjärn: SPILKA
Tillval: Spaltventil, spröjs, poster, glasval,
dolda gångjärn
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Sidohängda fönster

ARCTICA

Ett sidohängt fönster passar både i den moderna villan och i den gamla
Skånelängan. Ett klassiskt fönster som kan anpassas efter ditt hus. Välj
mellan gammeldags haspar eller modernare handtag.

Sidohängda, utåtgående fönster kan tillverkas i flerluft, något som är
populärt, både i stugan och villan. Öppnas utåt, för din enkelhet.

För ett klassiskt utseende väljs spröjs och haspar, för ett modernt -
handtag och en stilren kulör. Välj trä med aluminiumbeklädnad för ett
underhållsfritt fönster, eller målat trä - för den som vill vara ombytlig i
framtiden med kulören.

Oavsett, ett hållbart och energieffektivt fönster.
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Teknisk specifikation:

Produkt: Sidohängda, utåtgående
fönster
Utförande: 1-, 2- , 3- eller 4-luft
Material: Lamellimmad fingerskarvad
sibirisk furu
Glas: 2-glas; 4/12/4, 3-glas; 4/12/4/12/4,
4/18/4/18/4
Karmdjup: TRÄ 95mm eller 109mm,
TRÄ/ALU 106mm eller 120mm
Standard ytbehandling alu: vit RAL (9010)
Standardkulör trä: vit (NCS S 0502Y) /vit
(RAL 9010)
Kulörtillval: TRÄ: valfri NCS S-kulör/RAL-
kulör/lasyr. ALU-beklädnad: valfri RAL-kulör
Gångjärn: SPILKA
Tillval: Spaltventil, spröjs, poster, glasval,
dolda gångjärn
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ARCTICA
Fönsterdörrar

Våra fönsterdörrar är gjorda för att hålla. Med slitstarka gångjärn,
dörrbroms och hållbar tröskel kan vi säkerställa att du kommer att ha
glädje av produkten i många år.

Välj mellan enkel- eller parutförande och hur du önskar ha det med lås
och handtag. För maximalt ljusinsläpp och extra säkerhet väljs helglasad
dörr med härdat glas, eller panel nedtill som linjerar med valfri höjd på
närliggande fönster.

Hur vill du ha din dörr?
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Teknisk specifikation:

Produkt: Sidohängd, utåtgående dörr
Utförande: Enkel- eller parutförande,
helglas eller med panel
Material: Lamellimmad fingerskarvad
sibirisk furu
Glas: 2-glas; 4/12/4, 3-glas; 4/12/4/12/4,
4/18/4/18/4
Karmdjup: TRÄ 95mm eller 109mm,
TRÄ/ALU 106mm eller 120mm
Standard ytbehandling alu: vit RAL
(9010)
Standardkulör trä: vit (NCS S 0502Y) /vit
(RAL 9010)
Kulörtillval: TRÄ: valfri NCS S-kulör/RAL-
kulör/lasyr. ALU-beklädnad: valfri RAL-
kulör
Gångjärn: SPILKA
Handtag/lås: ASSA ABLOY TrioVing
Tillval: Spaltventil, spröjs, poster, glasval,
handtags- och låsalternativ
Tröskel: Låg ektröskel 25mmmed
aluminium/hög tröskel 57mm
Övrigt: Dörrbroms i handtag
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ARCTICA
Fasta fönster

Ett fast fönster innebär att glaset är monterat i karm istället för båge.
Det är ej öppningsbart och passar bra där man vill maximera
ljusinsläppet.

En stark fördel med fasta fönster är friheten att skapa den estetiska form
man behöver i sin villa och att fönstret kan tillverkas i stora
modulstorlekar. Prisbilden är också lägre på ett fast-, än ett
öppningsbart fönster.

Fasta fönster kan tillverkas i friform, till exempel som runda eller
triangelformade fönster och går även att kombinera i flerluft, där man
vill skapa sektioner av flera fönster.
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Teknisk specifikation:

Produkt: Fastkarmsfönster
Material: Lamellimmad fingerskarvad sibirisk
furu
Utförande: 1-, 2- eller 3-luft. Även flerluft och
specialformer
Glas: 2-glas; 4/12/4, 3-glas; 4/12/4/12/4,
4/18/4/18/4
Karmdjup: TRÄ 95mm eller 109mm,
TRÄ/ALU 106mm eller 120mm
Standard ytbehandling alu: vit RAL (9010)
Standardkulör trä: vit (NCS S 0502Y) /vit (RAL
9010)
Kulörtillval: TRÄ: valfri NCS S-kulör/RAL-
kulör/lasyr. ALU-beklädnad: valfri RAL-kulör
Tillval: Spaltventil, spröjs, poster, glasval



Kontakta oss för offert på ditt fönsterbyte!
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Mejl: info@raymont.se
Tel: 0435-355 00




