
Fönsterprofiler är tillverkade av miljövänligt PVC-
material av hög kvalitet. PVC är ett neutralt material 
som passar till boningsrum och är absolut ofarligt för 
människor. Vid fönstertillverkning använder vi 
fönsterprofiler från ledande europeiska stor-
producenter. I de stora mittkanalerna i de 70 mm 
djupa fönsterprofilerna finns - i både karm och båge - 
armering av stål som ger profilen sin styrka och 
stabilitet och också möjliggör fönster med större 
mått. Tack vare systemet med fem kanaler garan-
terar fönstret en bättre värme- och ljudisolering. 
Fönstrens olika harmoniska utföranden och 
kompletteringar ger omfattande extramöjligheter och 
understryker kundens personlighet. 

I profilsystem Ideal 4000 tillverkade fönster kan 
användas vid uppförande av såväl olika typer av 
nybyggnader, bl a en- och flerfamiljshus, som vid 
restaurering av äldre hus. Fönsterkarmar och sarger 
med minskad höjd ökar glasytans storlek och 
garanterar därmed mer ljus och en bättre utsikt. 

På alla våra fönster ger vi en långvarig garanti. Vid 
riktigt underhåll garanterar dessa fönster hemmets 
värme och ljus i decennier.

PVC-fönstrens fördelar:
-  väderbeständig
-  välisolerade
-  ljudisolerade
-  miljövänlig
-  energibesparande
-  lätt underhåll
-  enkel användning

IDEAL 4000

-  Estetisk design tack vare den runda listen.
-  Den speciella formen underlättar kondensvattnets
    avrinning.
-  13 mm axel höjer profilens uthållighet.
-  5-kanalsystem förbättrar värmeisoleringen.

IDEAL 4000 i tvärsnitt

Observera: 2 glas på denna bild.



Värmeledningsförmåga 
PVC fönstrens sarger / ramar är mycket värmebeständiga. Genom att använda olika glaspaket 
kan fönstrets värmeledning minskas till 1,0 W/m2K, vilket motsvarar framtida krav på ener- 
gihushållning. Dessutom kan också fönster kompletteras med speciella solskyddsglas, som 
reducerar värmestrålningens inverkan utan att minska glasets genomskinlighet. 

Ljudisolering 
Ljudisoleringsförmåga Rw hos ett fönster med vanligt glaspaket är ca 31 dB. Genom att 
använda specialglas kan en ljuddämpningsförmåga Rw upp till ca 41dB nås. 

Uthållighet 
Det använda materialet och fönstrens tillverkningsteknik garanterar fönstrens långa livslängd. 
Profiler och dekorationselement är beständiga mot UV-strålning och bevarar sina kulörer också 
efter flera årtionden. Låsningsmekanismer tillverkade av korrosionsbeständig metall garanterar 
fönstrens långvariga och enkla öppning och städning. 

Säkerhet 
Fönstrens säkerhet kan ökas genom två faktorer, dels glaset och dels riktiga låsningsmekan- 
ismer. I standardvariant är fönster försedda med enpunkts säkerhetslås. För att öka fönstrets 
säkerhet kan fyrpunkts säkerhetslås tillsammans med handtag med nyckellåsning användas. 
För att garantera ännu högre säkerhet bör fönstret också förses mes säkerhetsglas. 

 


