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Välkommen
till en fönstertillverkare med kvalitet som fokus

Fönstertillverkare med brett sortiment
Att kunna välja mellan olika fönstermaterial är för
oss en självklarhet. Allt från vackert trä till modern
och underhållsfri PVC. Det viktigaste är att det
passar både i ditt hus, men även din plånbok. Byta
fönster är något man normalt bara gör en gång i
livet och därför är det extra viktigt att tänka sig för
vad man väljer. Våra fönster kräver minimalt med
underhåll och har lång livslängd. Hög kvalitet är för
oss en självklarhet.
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Kvalitet till bästa pris
Vi erbjuder prispressade produkter av hög
kvalitet som verkligen håller vad dem lovar. Det
fördelaktiga priset gör det möjligt för vem som
helst att byta fönster. Varför betala mer?
Jimmy Sandberg

VD - Nordiska Fönster
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Nordens största fönsterutställning
Välkommen att bli inspirerad i vår utställning i Ängelholm. Här finner
du våra produkter monterade i riktiga fasader av olika typer för att
demonstrera hur ditt framtida fönster kommer att se ut i ditt typ av
hus. Ett brett sortiment av fönster, fönsterdörrar, skjutdörrspartier
och ytterdörrar som finns i mängder av utförande och valmöjligheter!
Nu har vi även en utställning i Stockholm. Välkommen in!

UTSTÄLLNING

Finn inspiration i Nordens största
fönsterutställning i Ängelholm. Här
visar vi hela vårt sortiment, allt från
fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och
ytterdörrar.
Hos oss får du personlig service
oavsett om det är i vår utställning eller
på distans. Vi ser alltid till dina behov
och vår uppgift är att erbjuda rätt
produkt och lösning.

missa inte

psst!
att
vi även har en stor utställning
			i

Stockholm!

Nordens största fönsterutställning
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PVC FÖNSTER

Vi har fönster som
passar allt från

lantlig charm...
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PVC FÖNSTER

... till

nytänkande
och toppmodernt
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Produkt efter plånbok

2-glas eller 3-glas?
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Produkt efter plånbok

Alla våra produkter är indelade i tre serier för att du ska få rätt
produkt som passar ditt hus och din plånbok.

Budget - Online produkt!

Lägsta tänkbara pris. Passar dig som inte ställer
höga krav på känsla och design. Kan jämföras med
lågprishandelns sortiment.

Standard

U-värde

U-värde

U-värde

1,1

0,5

0,7

24mm glaskasett

36mm glaskasett

48mm glaskasett

TMP4/16Ar/float4

TMP4/12Ar/float4/12Ar/TMP4

TMP4/18Ar/float4/18Ar/TMP4

Stålkantslist

Stålkantslist

Varmkantslist

Lär dig mer om glas & isolervärde
Isolervärdet i ett fönster eller glas anges
med enheten U. U-värdet är en enhet på
värmeförlust. Desto lägre värde desto
bättre isolering. Värdet anger även isolering
mot kyla.
Alla våra fönster anger u-värdet efter
måtten 1230x1480mm (bxh) enligt
rekommendation från SP (Statens Tekniska
Forskningsinstitut) i Sverige. Generellt sett
anges u-värdet på hela konstruktionen där
man tar hänsyn till både karm, båge och
glas. Ett fönster idag har cirka 3 gånger
bättre isolervärde än på 60-talet.

3-glas rekommenderas till fastigheter
som värms upp året runt och där man
vistas mycket.
2-glas rekommenderas till garage,
sommarstuga och liknande utrymmen.
En del anser att det ”räcker med
2-glas” då de har samma isolervärde
som på ett 3-glas för 10 år sedan.
Nej! En villa ska ha 3-glas. Det är en
god investering och höjer samtidigt
fastighetens värde.
3-glas har dubbla energiglas vilket
kraftigt reducerar kallras men även
mot värme. Man får helt enkelt ett
bättre inomhusklimat. Dessutom har
3-glas betydligt bättre ljudvärde vilket
reducerar buller. Undantag är äldre
fastigheter som generellt har dåligt
isolervärde i golv, tak och väggar där
det kan räcka med 2-glas.

Kvalitet till bästa pris. Fungerar lika bra till
nybyggnation som till renovering. Liknande kvalitet
och design finner man i proffsbygghandeln men får
betala betydligt mer än hos oss.

Premium

Bästa och med snygg design. En produkt
där man tagit de bästa materialen med de bästa
komponenterna. Högsta tänkbara kvalitet och ett
isolervärde som passar dig som ställer höga krav.

Monterat och klart
För dig som vill ha det monterat
och klart kan vi rekommendera våra
samarbetspartners. De erbjuder en
helhetslösning, allt från att ta mått till
installation. Allt på en faktura!
Våra samarbetspartners är utbildade
hos oss på Nordiska Fönster. Detta
gör att du får vår spetskompetens
hela vägen ut till montaget. Tack vare
en totalentreprenad får du garanti på
både produkt och montage.

Hitta din närmsta montör på
nordiskafonster.se eller kontakta
oss på telefon 0431-37 14 00

PVC PROFILER

PVC Standard

PVC profiler

Hög kvalitet till bästa pris.
För dig som vill ha ett riktigt bra fönster.

För att öka stabiliteten i fönstret har vi inkluderat en fyrkants-balk av stål i karmen
och en u-balk i bågen. Detta hindrar karmen från att vrida sig och ger ett mycket
stabilt fönster. Karmens inbyggda kanaler dränerar ut fukt vid t.ex. regn. Ett
fuktsäkert system som gör ditt fönster underhållsfritt.

U-värde
0,92-1,33

PVC Budget - Online produkt!

Lägsta tänkbara pris.
Kan jämföras med andra ”europa-fönster”.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

70mm karmdjup
5-kammarsystem
2 tätningslister

Gör det själv online
och spara pengar!

2-glas med 24mm glaskassett

U-värde

Synliga beslag på insidan

1,08-1,36

Vitt handtag som standard
Garanti 5 år
Garanti kulör 5 år.

Går endast att få med folie, ej lackering.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Rundad profil

3-glas med 36mm glaskassett

»

Förborrat och gängat för Adjufix
eller karmskruvsfästning
Urfräst spår för fönsterbleck
5-kammarsystem
76mm karmdjup
2 tätningslister
Modern design med raka linjer
2-glas med 24mm glaskassett
3-glas med 48mm glaskassett
Går att välja dolda beslag
Exklusivt silverfärgat handtag med
inbyggd ”Secustic-säkerhet”
Garanti på vit kulör 30 år
Garanti 10 år

PVC Premium

Bästa tänkbara fönster. Fullutrustat som standard.
För dig som ställer höga krav på isolervärde och design.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Förborrat och gängat för Adjufix
eller karmskruvsfästning
Urfräst spår för fönsterbleck
6-kammarsystem
76mm karmdjup
3 tätningslister
Modern design med raka linjer
3-glas 48mm glaskassett med varmkantslist. U-värde 0.5
Dolda beslag
Exklusivt silverfärgat handtag med
inbyggd ”Secustic-säkerhet”
Garanti på vit kulör 30 år
Garanti 10 år

U-värde
0,78
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Nyhet!

PVC Norden

Tack vare modern teknik bibehålls styrka
och isolervärde. Fönstret har 120mm
karmdjup vilket är ungefär som vanliga
träfönster i Sverige. Självklart sker
installation med Adjufix eller klassisk
karmskruv.

Utåtgående PVC fönster
med superslimmad design
Med vår Norden serie får du utåtgående
PVC fönster med slimmad design. Vi
har helt enkelt tagit fram ett PVC fönster
som har samma design och funktion
som ett träfönster.

Vi är stolta att kunna leverera ett vridfönster
i PVC med dolda beslag. Tack vare noga
utformad design och tillverkningsteknik får du ett
fönster där du från utsidan inte ser gångjärnen.
Öppnas utåt och roterar helt på utsidan.

Utåtgående sidohängt

Är du ute efter klassiska utåtgående sidohängda
fönster men vill ha ett underhållsfritt alternativ?
Då är detta rätt lösning för dig. Slimmade karmar
och klassiska lås-haspar ger en känsla av
tradition med modern prestanda.

Fönsterdörrarna är precis som våra fönster indelade i tre
serier, allt efter din plånbok, ditt behov av kvalitet, design och
isolering. Alla dörrar är utrustade med personsäkerhetsglas
in- och utvändigt, broms i handtaget och låg tröskel i
aluminium. Detta ser vi på Nordiska Fönster som ett krav på
en fönsterdörr.

Även om det är den enklaste
serien har vi valt att utrusta dörren
med det som vi anser är självklart.
Gör det själv online
och spara pengar!

Standard

Dörren för dig som vill ha en bra
dörr till ett bra pris.

Premium
3 tätningslister för maximal isolering
Superslimmad profil - endast 82mm

För dig som ställer högre krav
på bra isolering.

120mm karmdjup
Infästning med Adjufix eller vanlig karmskruv
3-glas med 44 mm glaskassett med varmkantslist
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Utåtgående
PVC Fönsterdörr

Budget - Online produkt!

Vridfönster

»
»
»
»
»

PVC FÖNSTERDÖRR

Förborrat och gängat för Adjufix
eller karmskruvsfästning

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

70 mm karmdjup
5-kammarsystem med dubbla tätningar
2-glas (24mm) eller 3-glas (36mm)
Synliga beslag på utsidan
Låscylinder - Europacylinder
Broms i handtaget
Låg tröskel

76 mm karmdjup
5-kammarsystem med dubbla tätningar
2-glas (24mm) eller 3-glas (48mm)
Dolda beslag på utsidan
Låscylinder - ASSA Abloy
Broms i handtaget
Låg tröskel

76 mm karmdjup
6-kammarsystem med trippla tätningar
3-glas med 48mm glaskassett med varmtkantslist
Dolda beslag på utsidan
Låscylinder - ASSA Abloy
Broms i handtaget
Låg tröskel

PVC fönster
A CLASS
ENERGI

Våra fönster är tillverkade av extremt
ålderbeständigt material. Att PVC
gulnar, bleks eller spricker finns inte i
vår värld. Vem vill ha ett fönster där röta
uppstår och färgen flagnar? Vi lever
på en plats på jorden där våra hus är
utsatta för ett extremt klimat och som
kräver produkter som håller måttet.

PVC FÖNSTER

Med fokus på säkerhet

Nordiska fönster vill inte bara erbjuda fönster av
högsta kvalité, utan också en säkrare tillvaro för
dig och din familj. Våra PVC-fönster är en god
investering då de är mycket inbrottssäkra. Alla
våra gångjärn sitter på insidan, vilket gör det
omöjligt att lyfta ut fönsterbågen. På insidan hittar
vi också glaslisterna, vilket gör en nedmontering
av glaskassetten utifrån ogenomförbart.

Alla våra PVC fönster är utrustade med
minst nio låspunkter vilket skapar ett
högt tryck mellan karm och båge. Som
standard sitter det två inbrottssäkra
beslag som gör det i princip omöjligt att
bryta upp fönsterbågen. Vill man utöka
inbrottsskyddet kan man addera fler
låspunkter och på så sätt öka skyddet.

Med våra underhållsfria fönster har du
tryggat din framtid, både ekonomiskt
och med underhåll.

Är dina fönster isolerade?

Cirka 30 procent av energiförbrukningen i
ett hus går ut genom fönstren. Våra PVC
fönster är otroligt välisolerade och hjälper
till att drastiskt sänka din energiförbrukning.
Glaskassetter med dubbla energiglas är
dessutom väldigt ljudisolerande vilket bidrar till
en tyst miljö och en mindre stressande tillvaro.
Alla våra glaskassetter är försedda med
Argon-gas mellan varje glasskikt. Gasen är
helt miljövänlig och sänker U-värdet mer än
vad vanlig luft gör.

Lätt att montera med karmskruv
Alla våra PVC-fönster går att få med
karmskruvsinfästning. Det innebär att montaget
utförs med traditionell karmskruv eller Adjufix.
Perfekt för den traditionella snickaren som är van
vid karmskruvsinfästning. Vid montaget krävs
även fogskum.

» Vi har 30 års
garanti på vit kulör!

Urfräst på framsidan för
fönsterbleck

Vi kan erbjuda urfräst spår på framsidan för
fönsterbleck istället för det vanliga spåret
i underkanten. Detta gör det smidigt för
plåtslagaren. Det går självklart lika bra med
den vanliga plåt-infästningen.

Spår på framsidan för fönsterbleck

PVC fönster bäst i test vid brand
Vid en brand reagerar olika
fönstermaterial på olika sätt. I de
studier som har gjorts visar sig PVC
fönster vara det som står sig bäst då
det har högre antändningstemperatur
samt att produkterna fungerar även vid
övertändning.
Brandtester, utförda av Lunds Tekniska
Högskola, visar att PVC är överlägset
brandsäkrare än ett vanligt träfönster.
SP test och P-märkning stödjer dessa
fönsters kvalité och effektivitet.
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FRIA FORMER

Fria former...

Med PVC finns i princip inga begränsningar. Forma eller designa ditt
eget fönster. Hos oss på Nordiska Fönster finns ingen standard.
Allt är skräddarsytt för just dig och dina ändamål. Dessutom till en låg
kostnad och snabb leveranstid. Bygger ni nytt eller kanske dags för
renovering? Passa på att designa med fria former.

Runda fönster

i valfri storlek.
Går även att få som
öppningsbara.

Halvrunt fönster
i valfri storlek.
Går även att få som
öppningsbara.

Välvda fönster

Triangulära fönster
i valfri storlek.
Går även att få som
öppningsbara.

Fönster med
vinklar

i valfri storlek.
Går även att få som
öppningsbara.

går att få med olika
välvningar. Går även att
få som öppningsbara.

Kombinationsfönster
Designa ditt eget
fönster utan extra
kostnad.
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Skjutdörrsparti 2-delat

Skjutdörrsparti 4-delat

Klassiska skjutdörrspartier är det vanligaste
valet av öppning. Det är ekonomiskt och man
får stora glasytor vilket ger en god utsikt.

Klassiska skjutdörrspartier är det vanligaste
valet av öppning. Det är ekonomiskt och man
får stora glasytor vilket ger en god utsikt.

Skjutdörrspartier finns som två olika varianter. Det vanligaste och billigaste
skjutdörrspartiet är vår 2-delade eller 4-delade lösning. Ett stort plus är att
man kan tilta den öppningsbara delen för vädring. Den mest ekonomiska
varianten är vårt 2-delade skjutparti. Den kan vi varmt rekommendera!
Skjutpartier med högsta tänkbara kvalitet
Skjutpartierna är tillverkade av A-klassad PVC och är helt underhållsfria.
Enkel och smidig stängning och med möjlighet att kunna vädra med
hjälp av tilt-funktionen. Gedigen konstruktion med självstängande
mekanism och kraftigt handtag gör skjutpartiet lättmanövrerat. Välj
mellan 2-glas och 3-glas eller ett superenergiglas med energikarm och
extremt lågt U-värde. Ett tvådelat skjutparti består av ett fast parti och ett
öppningsbart. Ett fyrdelat skjutparti består av två fasta partier i ändarna
och två öppningsbara delar i mitten. Våra skjutdörrar är utrustade med
personsäkerhetsglas in- och utvändigt.

Skjutdörrsparti 4-delat

Skjutdörrsparti 2-delat

SKJUTPARTIER
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Lyft-Glid skjutdörr - Premium

Vikpartier

Flaggskeppet inom våra skjutdörrspartier med funkis känsla.
Gedigen lyxig känsla med steglös funktion.

Är man ute efter så stor öppning
som möjligt ska man välja ett vikparti.

Helisolerat!

U-värde

1,2

U-värde

0,8

5-kammar system
Profil förstärkning av hög kvalitetsstål och aluminium bågar
Standard glaspaket 4/18/4/18/4 med U=0,5 W/(m2K).
Låg tröskel i aluminum som sänks ner.
Den lite exklusivare varianten är lyft-glidpartiet. Fördelen med den här lösningen är att man kan
få ett 2-delat skjutparti på upp till 6 meters bredd. Lyft-glid finns även som 4-delat upp till 9
meters bredd.
Snygg design och smidig lösning
Gedigen konstruktion med funkiskänsla gör att detta blir ett modernt val vid tillbyggnation
eller som en del av din husfasad. Det 2-delade valet gör en stor öppningsbar glasyta som
lyfts upp och glider parallellt med den fasta delen. 4-delat skapar en centrerad öppning med
två öppningsbara delar som går att öppna efter behov. Bara vrid handtaget för att dra den
öppningsbara delen till det steglösa läge du önskar och partiet sänker och låser sig.
Den stora fördelen med detta parti är att tröskeln blir minimal om man sänker ner partiet
med 50mm.

Vikpartier

Lyft-Glid skjutdörr

LYFT-GLID & VIKPARTIER

Finns att få både i trä och hel aluminium. Vik ihop och få en gigantisk
öppning ut mot trädgården. Det man bör tänka på med vikparti är att man
har karmar för varje dörr som täcker utsikten. Det krävs lite mer planering när
partiet ska öppnas och det är inte tänkt att användas som en passage där
man har ett behov av att frekvent öppna och stänga.
Snygg design och smidig lösning
Vikpartier används där man önskar så stor öppning som möjligt. Snygg
design och smidig lösning. Glider lätt på skenorna och enkelt för även den
minsta att kunna hantera. Tanken med vikparti är att få en stor öppning för att
få vardagsrum och trädgård att bli som ett rum. Man öppnar upp på förmiddag
och stänger på kvällen. Önskar man en öppning som är mer lätthanterad ska
man välja ett traditionellt skjutparti.
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KULÖRER

Kulörer till våra
PVC fönster
Valfri kulör

Välj mellan olika kulörer och
gör ditt fönster personligt

Till våra PVC fönster erbjuder vi ett
åldersbeständigt laminat som värms på ytan
och blir som ett med fönstret. Går att få i unika
kulörer eller som träimitation.

Nyhet!

Nu kan vi erbjuda valfri RAL-kulör till ditt PVC
fönster från vår Standard eller Premium serier.
Tack vare revolutionerande teknik får du ett
underhållsfritt fönster med lackerad yta som
har bra UV-skydd och hög reptålighet. Snyggt
och ger en exklusiv känsla.
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Skapa en känsla av trä

Lyxa till det med
FX vit struktur

FX Vit

Nr: 137906

Basaltgrå

Nr: 1.7012.05
RAL: 7012

Ek

Krämvit

Nr: 02.20.11.000001
RAL: 9001

Betonggrå

Nr: 1.7023.05
RAL: 7023

Nöt

Nr: 3.2178.001

Nr: 3.2178.007

Winchester XA

Körsbärsblom

Nr: 9.0049240

Ljus Ek

Nr: F456-30810.041

Nr: 3.3214.008

Med våra kulörer av laminat skapar
du en känsla av trä med otroligt hög
finish men behåller samtidigt det
underhållsfria.
FX-vit: Även om du vill ha ett vitt fönster
kan du ge det ett exklusivt utseende
med vår FX-vit kulör. Snyggt och stilrent!

Antracitgrå
Nr: 1.7016.05

Stålblå

Nr: 1.5150.05
RAL: 5011

Mörk Ek

Nr: 3.2052 089

Sienna

Nr: PR49233

Chokladbrun
Nr: 1.8875.05

Vinröd

Nr: 1.3005.05
RAL: 3005

Sapeli

Nr: 3.2065 021

Macore

Nr: 3.3162.002

Svartbrun

Nr: 1.8518.05
RAL: 8022

Mörkgrön

Grå

Nr: 1.7155.05
RAL: 7001

Kvartsgrå

Nr: 1.7039.05
RAL: 7039

» Vi har 30 års
garanti på vit kulör!

Nr: 1.6125.05
RAL: 6009

Antik Ek

Nr: 3.3211.006

Mahogny

Nr: 3.2097 013

Bergtall

Nr: 3.3069.041

Rustik Ek

Nr: 3.3149 008

Rustik Körsbär
Nr: 3.3214.007

Mosse Ek

Nr: 3.3167 004

INSPIRATION

Nybygge? Timmerstuga? Herrgård?
Inga problem, låt kreativiteten flöda...

Behåll träkänslan men slipp underhållet
Njut av ett fönster som inte kräver någon
färg och som ser ut som nytt år efter år.
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TRÄFÖNSTER

Träfönster med

modern design

Huvudkomponenten i alla våra fönster, balkongdörrar och skjutdörrar är trä.
Träets styrka, formbarhet och förmåga att skapa en varm och trivsam känsla inne
är oöverträffad enligt oss. Det har också bra isolerande egenskaper vilket bidrar
till lägsta möjliga energiförlust. För ett underhållsfritt ägande finns naturligtvis
aluminiumklädd utsida som tillval till alla våra fönster, dörrar och skjutdörrar.

Möjligheterna är många!
Budget och Standard

Vi har bakat ihop dessa serier då de har
samma egenskaper. Det man kan göra för
att få ett budget fönster är att välja 2-glas.
I övrigt är det samma produkt.
U-värde: 1,0 (3-glas) - 1,3 (2-glas)

SKJUTPARTI

Premium

Handtag med nyckel

Minimal tröskel

Ett super isolerat fönster med
3-glaskassett på 48mm med varmkantlist
för extra bra isolervärde. U-värde: 0,7

Klassiska träfönster

Vill du behålla den gamla karaktären men ha
ett modernt fönster är detta rätt lösning. Ett
utåtgående sidohängt fönster som utrustas
med handtag eller klassiska haspar.

Gedigna
träfönster

möjligheterna är många
Alla beslag som gångjärn, spanjoletter, handtag mm
köper vi från kända och tillförlitliga tillverkare som
Spilka, Assa, Fix, Saba m fl. En kedja är aldrig starkare
än den svagaste länken och vi lägger stor vikt vid
att våra leverantörer har samma höga ambition och
krav gällande kvalitet som vi har. Special är något av
standard för oss. Alla fönster, dörrar och skjutpartier
kan tillverkas i specialmått efter kundens önskemål.
Olika färg på insida/utsida, specialmått, specialglas,
fasta bågposter och/eller löstagbara spröjs?
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ALUMINIUMBEKLÄDDA TRÄFÖNSTER

Aluminiumbeklädda
träfönster
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Sideswing 2-luft

Budget - Online produkt!

Lägst pris och kan jämföras med fönster från
bygghandeln. Synliga beslag på vridfönster och
2-glas. Ett bra och prisvärt fönster.
U-värde: 1,3

Standard

Mest för pengarna. Ett riktigt bra fönster med
dolda beslag på vridfönster. Passar dig som vill
ha ett snyggt och gediget fönster. 3-glas med
36mm glaskassett. U-värde: 1,0

Premium

Bäst isolervärde. För dig som ställer högre krav
på isolering. Vridfönster med dolda beslag och
ett u-värde på 0,7. 48mm glaskassett med
varmkantslist.

Dolda beslag!
Vridfönster
Ett gediget träfönster med aluminium på
utsidan för minimalt underhåll.
Alla våra aluminiumbeklädda träfönster har
dolda beslag samt vinklade bågar för ökat
ljusinsläpp. Ett vackert fönster som dessutom
är extremt välisolerat.
Valfrihet
Välj valfri kulör på utsidan
- eller varför inte även på insidan?
Allt går att måttanpassa efter dina önskemål.
Dessutom utan extra kostnad.
Välj mellan fasta, öppningsbara fönster, eller
varför inte en skjutdörr?

Besök någon av våra utställningar i Ängelholm
eller Stockholm. Du kan alltid få uppdaterad
information om våra produkter och kampanjer på
nordiskafonster.se
Få personlig service i våra utställningar eller
via telefon av våra säljare. För oss på Nordiska
Fönster är det viktigt att du som kund får rätt
produkt efter dina behov. Därför är det extra viktigt
att lyssna av våra kunder innan vi rådgiver. Vi
värdesätter service och support och hjälper dig
genom ditt fönsterköp.

Välkommen till en
fönstertillverkare som bryr sig!

Ängelholm

STOCKHOLM

Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Årstaängsvägen 17E
117 43 Stockholm

i nf o @ n o rdi sk a f o n s t er.s e

Tel. 0431-37 14 00

www.nord iskafon ste r.se

