K VALITE TSFÖNS TER SEDAN 1946

Vackra fönster
för hållbarhet
och trygghet

VÄLKOMMEN TILL SP FÖNS TER .

Så enkelt är det
att välja fönster!
SP Fönster erbjuder bara vackra, högkvalitativa
och hållbara fönster som skapar ett bra inomhus
klimat. Vi har därmed gjort de svåra fönsterva
len åt dig. Och du kan fokusera på allt det roliga
– färg, form och tillvalen som gör fönstren till de
bästa för dig och din familj.
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GUIDE

SVAR PÅ VANLIG A FR ÅGOR .

Att köpa fönster – från fundering till montage
Det behöver inte vara svårt eller
tidsödande att byta fönster. Vi
gör det enkelt för dig och din
bygghandlare h
 jälper dig under
processen. Här följer svar på
några av de vanligaste frågorna.

När är det dags att
byta fönster?

Hur går det till att
byta fönster?

Det kan finnas flera anledningar till
att byta fönster, men de flesta väljer
att göra det när de ställs mellan valet
att underhålla en gammal produkt
eller byta till en ny. Väljer man då
att byta fönster så väljer man inte
enbart bort underhållet och får nya,
snygga fönster. För moderna fönster
är b
 åde tystare och varmare – och
genom att få ner energikostnaden
spar man också pengar i långa
loppet.

Du gör alla val för dina fönster vad
det gäller funktion och design till
sammans med din bygghandlare.
Dina nya fönster levereras efter 
några veckor. Många monterar 
själva sina fönster utifrån
monteringsbeskrivningen, andra
anlitar en snickare. Oavsett vilket
gäller det att montaget blir väl
utfört, för ett fönster är inte bättre
än sitt montage. Men låt inte det
skrämma dig. Montaget går att
justera i efterhand.

Hur påverkas
vardagen?

Vad kostar det att
byta fönster?

Hur hittar jag min
bygghandlare?

Ett fönsterbyte hör till de minst
jobbiga renoveringarna av en bo
stad. Från att det gamla fönstret har
tagits bort tills det nya är på plats
behövs det bara en timmes arbete.
Så ett fönsterbyte går att göra under
hela året och påverkar inte livet
hemma så mycket alls. Det du får
räkna med är att flytta på möbler
och inredning vid fönstret och att
det blir lite skräp på golvet.

Det är för många faktorer som avgör
vad ett fönsterbyte kostar för att det
ska gå att säga ens på ett ungefär –
såsom storlek, kvalitet, material,
funktioner och design. Därför är
det bästa att vända dig till en åter
försäljare och få en offert på just de
fönster som du vill ha. Lyssna på din
bygghandlares rekommendation.
De vet vad som blir lyckat och som
lönar sig i längden.

Vi utbildar regelbundet bygg
handlare i fönsterkunskap och
fönstermontage. Det gör att det
finns gott om fönsterproffs runt om
i Sverige som är redo att hjälpa dig
till ett lyckat fönsterköp. Klicka på
fliken Butiker på vår hemsida så ska
du se att det finns någon nära dig.
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Ska man montera sina fönster
själv eller ta hjälp av ett proffs?
Läs snickaren Björn Hagers svar
på den frågan på sidan 23.

TIPS!
VÅ R T S O R T I M E N T.

Stort sortiment med
kort leveranstid
SP Fönster tillverkar de fönster du vill ha, som du vill ha dem,
på knappa två månader. Men vi har även ett stor lager med
kundernas vanligaste fönsterval - omkring 250 modeller och
storlekar. Dessa kan du få levererade till din bygghandel på
omkring en vecka. Din bygghandlare hjälper dig att undersöka
om de fönster du vill ha finns i vårt lagersortiment.

VÄLKOMMEN TILL SP FÖNSTER
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R ÅVA R A N . H A N T V E R K E T. H Å L L B A R H E T.

Med hälsningar
från skogen

R ÅVAR AN.

Det börjar här
I skogarna i Sveriges mitt växer
tall av den finaste kvaliteten.
I Hälsingland där vi tillverkar SP Fönster har vi en lång tradition av träindustri.
Så klart, för Hälsingland är ett skogrikt landskap där trädens egenskaper har
skattats och förädlats under århundradena.
Här, i Sveriges mitt, växer tall av den finaste kvaliteten. De har en mastliknande
stam som är rak och kvistfri nästan ända upp till toppen, där kronan består av
ett fåtal grenar. Perfekta att förädla till fönster. Virket från tallen, som kallas furu,
är fast, hårt och mycket varaktigt.
Furu är en förnybar resurs, men den kommer att ta slut om vi inte är rädda om den. Därför använder vi certifierat virke som klarar kraven för hållbara
skogsbruk. När trädet sedan har fällts tar vi till vara på varje del. Stammen blir
fönster och det som skulle kunna kallas spill används till uppvärmning. Det
värmer vår stora anläggning i Edsbyn och mer därtill. Den aska som då bildas
återför vi sedan till skogen, där den blir till näring för nya små tallplantor som
under sin omkring 100-åriga livslängd kommer att ta upp omkring ett ton
koldioxid för varje kubikmeter trä som bildas.
Bra fönster växer inte på träd. Bra fönster är träd.

R ÅVA R A N . H A N T V E R K E T. H Å L L B A R H E T.
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H A N T V E R K E T.

Tradition och passion
År 1946, när framtidstron var stark efter andra världskriget, startades Firma Olmats & Person i Edsbyn. Här tillverkades till en början fönster, dörrar och andra
snickeriprodukter – men senare kom företaget att rikta in sig på fönster.
Det är över 70 år sedan och både mycket och lite har hänt sedan dess. År 1974
fick firman namnet SP snickerier, som sedan blev SP Fönster och idag är SP Fönster ett varumärke hos Svenska Fönster, med omkring 800 medarbetare i Sverige –
varav omkring 700 finns i just Edsbyn.
Men mycket är sig likt. Här vårdas vår tradition av träindustri, doften av furu är
tydlig i vår fabrik och vi tillverkar fönster utifrån vad våra kunder vill ha.
Dagens träindustriarbetare har precis som sina föregångare goda kunskaper om
förädlingen av trä och varje träbit passerar många händer innan den är en del av
ett färdigt fönster. Men i dag har de hjälp av högteknologisk utrustning för att både förbättra arbetsprocessen och arbetsmiljön. Vårt virke scannas till exempel i
jakt på defekter som inte går att se med det mänskliga ögat.
Våra medarbetare har dessutom två jobb. De ska både tillverka fönster och förbättra sin egen och företagets arbetsprocess. Det garanterar ett meningsfullt arbete och att vi fortsätter vara ett av Sveriges populäraste, största och bästa fönstervarumärken.
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H Å L L B A R H E T.

Ett miljöarbete i toppklass
Vi är del av någonting större
och vi har alla ett ansvar.
Skogen har försörjt oss med råvaran till de produkter vi tillverkar för att kunna
leverera fönster av bästa kvalitet till hem i hela vårt avlånga land –från norr till
söder. Detta har vi gjort i årtionden, det startade med generationer innan oss
och nu är det vår tur, vi har ett ansvar att lämna efter oss någonting välmående
och hållbart till nästa generation och generationen efter det.

Långsiktighet
Äntligen börjar världen vakna och se det som vi har sett länge – vi har ett hot
mot vår planet att hantera. Och alla måste bidra. Men många har en mycket
lång väg att vandra. För nu börjar man i vår bransch tala om att återvinna avfall, använda el från förnybara källor, miljömärka och certifiera sina produkter,
samt minska utsläppen från transporter. Det är saker som vi har gjort undan
för undan under de senaste 20 åren. Vi har till exempel erbjudit Svanenmärkta
fönster sedan 2012 och vi använder 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. Det är dessutom bra för dig som kund, då våra
fönster inte släpper ifrån sig lösningsmedel – vilket kan ske med vacuum
impregnerade produkter.
Vår stora utmaning nu är att fortsätta göra allt cirkulärt. Det kommer inte räcka med sådana saker som att vårt träspill används till att värma vår anläggning, att askan återförs till skogen och att vårt glasspill blir till glasull som
kan användas när man monterar fönster. För att nå dit granskar vi varje liten
miljöaspekt på vår verksamhet.

Mänsklig hållbarhet
Vi ägs i grunden av en dansk fond som arbetar globalt genom att ge stora 
bidrag till forskning, miljöinsatser, sociala projekt och kultur. Men även på
det lokala planet tar vi som en stor arbetsgivare på en liten ort ett betydande
socialt ansvar. Vi vill ge våra medarbetare en god arbetsmiljö, erbjuder friskvård och jobbar för mångfald. Dessutom bidrar vi till en meningsfull fritid för
människor i vårt område genom sponsring med fokus på barn, ungdomar
och föreningsliv.

Har du 90 sekunder?
Se då vår resa mot en
hållbar framtid här.

R ÅVA R A N . H A N T V E R K E T. H Å L L B A R H E T.
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KÄNSLA. FUNKTION. DESIGN.

Design för funktion,
hållbarhet och känsla

Fönster ger ljus och rymd, men när
du ska välja fönster är det också viktigt
att tänka in hela sammanhanget – vad
som finns utanför.

Fönstret är allt. ”Välj hellre ett stort fönster istället för flera pyttesmå. Har man en liten budget
ska man lägga mesta pengarna på fönstren, det är allra viktigast”, tipsar Anna Chavepayre.

KÄNSLA.

Fånga husets själ – välj rätt slags fönster
Att välja rätt slags fönster kan förändra hela huset.
Här berättar arkitekten Anna Chavepayre om vikten
av att låta fönstret fånga husets själ.
–Något av det viktigaste är att inte tänka så mycket på hur
fönstret ser ut, utan mer på vad det kan göra. Vi fastnar ofta i
material och yta, i det vi ser, men husets själ är osynlig. Varje
hus, varje fönster har en själ. Då kan man fråga sig: vad kan ett
fönster göra? Man kanske ser en fågel genom fönstret, eller
en skugga som faller in från ett träd, säger Anna Chavepayre.
Hon råder att man som fönsterköpare både tänker på vad
fönstret kan göra – ge ljus och luft – men också att man inte
tar bort fönstret från dess sammanhang.
–Fönstret är ingenting i sig självt. Därför handlar det mycket om vad som finns framför huset: ett träd, en skugga, luft,
sol, moln, utsikten – saker som är oändligt mycket större än
huset. I dagens moderna, uppkopplade samhälle har vi lite
grann glömt bort verkligheten. Men fönstren hänger ihop,
både med verkligheten och det imaginära. Därför skulle jag
säga att husets själ sitter i fönstren.

Har du några konkreta tips om hur man ska tänka
som köpare just för att fånga husets själ?
–Välj hellre ett stort fönster istället för flera pyttesmå. Har
man en liten budget ska man lägga mesta pengarna på fönstren, det är allra viktigast. Fönstret är allt: ljuset, luften, rörelsen.

Hur vet man var fönstren bäst bör placeras?
–Det är ganska enkla regler; att inte glömma var solen går upp
och var den går ner. Om du är morgon- eller kvällsmänniska.
Du ska veta när du vill vara i solen och om du vill ha skugga. Att
placera är allt. Man måste verkligen veta vad man prioriterar.
En trädörr kostar nästan lika mycket som en fönsterdörr, så jag
kan inte förstå varför man skulle välja en stängd dörr.

”Husets själ sitter i fönstren”
Plats för själen
Anna minns fortfarande första gången hon förstod hur mycket fönster kan förändra. Det var i Sankt Petri kyrka i Klippan,
ritad på 60-talet och med tjocka tegelmurar.
–Fönstren var satta utanpå fasaden, så när man är inne i
kyrkan syns inte fönsterkarmarna. Första gången jag besökte
kyrkan stormade det och molnen bara rusade förbi därute.
Men inuti var det alldeles tyst. Det var en gudomlig upplevelse. Arkitekturen försvinner och lämnar plats för själen, helt
enkelt.
År 2018 vann Anna Chavepayre Svenska Fönster-priset.
Ett pris som delas ut av Svenska Fönster, som är bolaget
bakom SP Fönster, och Svensk Form till en arkitekt som
sätter agendan för framtidens hus med fokus på fönster,
dagsljus och design.

KÄNSLA. FUNKTION. DESIGN.
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FUNKTION.

Ditt behov i fokus
Fönstertillverkning är ett gammalt hantverk. Även om basbehoven för
ett fönsters behov är detsamma nu som förr har vi genom åren lagt
mycket fokus på att utveckla våra fönsters funktion. Detta för att du
ska få så hållbara, bekymmersfria och anpassade fönster som möjligt.
Ett fönster kan ha flera olika funktioner än vad många först tror. Det är för att de
ska passa olika hus och önskemål. Men låt dig inte avskräckas av att det är flera
olika beslut att fatta. Ser du bara till att välja fönster av hög kvalitet så kommer det
att bli bra, oavsett hur detaljerade val du gör, och du kommer inte behöva byta ut
just de fönstren igen.

Olika material
Kärnan i alla våra fönster är högkvalitativ furu. Det har visat sig vara ett hållbart
material i århundranden och inget annat fönstermaterial ger en lika vacker insida mot dina rum. För att en utsida av trä ska vara vacker i årtionden krävs ett
visst underhåll och därför erbjuder vi även dig som inte vill skrapa och måla då
och då, fönster med aluminiumbeklädd utsida. Beklädnaden gör att fönstret blir
så gott som underhållsfritt. Tack vare aluminiumbeklädnadens funktion och design, som gör den förvillande lik trä, har den blivit så populär att majoriteten av
de fönster vi säljer i dag har aluminium på utsidan.

Flera sätt att öppna ett fönster
Du kanske inte har tänkt på det, men det finns flera olika sätt att öppna ett
fönster som passar olika hus, rum och förutsättningar. Vanligtvis är det endast
när någon har valt helt fel öppningssätt som man reagerar på att valet borde ha
gjorts annorlunda. Vi erbjuder alla lösningar som du kan behöva till ditt hus –
från fönster som inte går att öppna, till de som öppnas utåt och inåt, åt sidan,
uppåt, nedåt och som kan vridas runt. Alla dessa fönster matchar så klart varandra, så du kan välja olika fönster till olika rum, från källare till vind, och få ett
enhetligt utseende runt och i hela huset.

Oändliga färgmöjligheter
Du får själv designa dina fönster från SP Fönster. Du kan välja färg fritt på insida,
utsida och spröjs – men vi har också ett brett utbud av standardfärger som passar till de flesta hus. Kanske vill du även utnyttja möjligheten att ha olika färg på
dina fönster. Många väljer i dag att ge sitt hus ett häftigt utseende med ett accentfönster – ett stort fönster som går i en annan färg än de övriga.

Välj utsmyckning till ditt fönster
Poster och spröjs på fönsterrutor är 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. 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 eller glasdelande post ger en
mer markerad indelning av större fönster.

Ett rent nöje!

TIPS!

Inte ens dina nya fina fönster kommer klara sig från att bli smutsiga. Här är
några tips på hur du effektivt putsar dina fönster och får ett kristallklart resultat.
Rätt redskap
Välj gärna en microfibertrasa som inte luddar och en bra fönsterskrapa. Se
också till att trasa, skrapa och hink är väl rengjorda. Gammal smuts kan lämna
fläckar och orsaka repor.
Den magiska blandningen
Diskmedel löser fett, är mer miljövänligt än fönsterputsmedel och det behövs
endast en liten mängd utspädd i vatten för ett lyckat resultat.

KÄNSLA. FUNKTION. DESIGN.

| 15

DESIGN.

Designval som skapar
karaktär till ditt hus
Olika tidsperioder har olika stilar och vilka fönster man väljer vid ett
fönsterbyte eller vid nybyggnation är viktigt för att bevara eller förstärka husets uttryck.
Fönster från SP känns igen på sin vackra rundade kant på insidan – 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. Den rundade profilen passar i såväl klassiska som moderna hus – det är de andra designvalen du gör som avgör stilen för
dina fönster och ditt hus.

Lantligt

Klassiskt

Äldre svenska hus har ofta symmetriska fasader
och fönster. Fönstren var ofta vita, hade mittpost
och liggande spröjs.

Under 1900-talets andra hälft byggdes mycket hus i
Sverige som försågs med fönster utan spröjs. Ibland
fick de en, ofta förskjuten, mittpost och laserade
fönster var vanligt.

Modernt

Många moderna hus har en avskalad stil. Populärt
är att ha ett stort accentfönster med spröjs och låta
husets övriga fönster vara a
 vskalade från a
 ccessoarer,
eller tvärt om.

KÄNSLA. FUNKTION. DESIGN.
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K O M F O R T. T R YG G H E T. R E S U LTAT.

Trygghet ger utrymme
till det viktiga i livet

KO M F O R T.

Ett hem för välbehag
En gång i tiden var fönstren den svagaste delen i husets fasad. Genom
dem hördes ljuden utifrån, kyla rasade in under vintern och gav en tryckande värme inomhus under sommaren. Tack och lov behöver det inte längre vara så, för alla våra fönster är energieffektiva. Det innebär
att de är bra på att hålla värmen inomhus på vintern, vilket sänker dina
uppvärmningskostnader, och utomhus på sommaren. Men det finns också
modeller som har extra bra energivärden. Du känner igen dem på att de bär
miljömärkningen Svanen.

Ingen växthuseffekt med solskyddglas
Under de varma sommarmånaderna kan solen bli för het så att inte ens de
energieffektivaste fönstren k
 larar av att hålla värmen ute. Men det är lätt att
lösa. Om du väljer solskyddsglas till dina nya fönster så minskar behovet av
både ventilation och kylning. Vi erbjuder två olika solskyddsglas. Ett som
är nästintill klart och ett som är tonat. Det klara glaset släpper in nästan lika
mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute två tredjedelar av solvärmen.
Det tonade glaset släpper in hälften av dagsljuset och endast en fjärdedel av
värmen. Det gör att det finns ett passande alternativ för alla stora fönster och
för fönster i söderläge.

Tystnad
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 b
 ullerreducerande glas.

K O M F O R T. T R YG G H E T. R E S U LTAT.
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T RYG G H E T.

Fönster med hög säkerhet
Vi vill att alla som lever med våra fönster ska känna sig trygga. Att
du inte ska oroa dig över inbrott, att någon har sönder fönstren
och skadar sig, eller faller ut genom dem. Därför förbättrar vi
ständigt våra produkter ur ett säkerhetsperspektiv. Till våra fönster
finns flera tillval för högre säkerhet för alla hemmets invånare.

20

”Alla våra inåtgående fönster
har en barnspärr i h
 andtaget
och våra utåtgående f önster
kan fås med barnspärr i
handtaget och barnsäkert
vädringsbeslag.”

Säkrare glas och fyllningar
Vi erbjuder två sorters säkerhetsglas. Dels härdat glas som finfördelas i massvis av små delar om det går sönder och risken för skärskador blir därmed minimal. Vi e
 rbjuder även laminerat säkerhetsglas som håller samman glasrutan även
när den har utsatts för åverkan. När du köper helglasade fönsterdörrar och fönster
som ska placeras så att de sitter nära golvet ska de enligt Boverkets byggregler ha
personsäkert glas.
Vill du inte ha din nya fönsterdörr helglasad så får du den med fyllning i den nedre
delen. Fyllningen har insida av trä, ett isolerande material och en utsida av trä eller
aluminium beroende på vad du har valt för produkt. Vi erbjuder även fyllningar för
högre brandsäkerhet, inbrottssäkerhet och ljudreducering.

Säkerhet för barn
Alla våra inåtgående fönster har en barnspärr i handtaget och våra utåtgående
fönster kan fås med barnspärr i handtaget och barnsäkert vädringsbeslag. Även
våra fönsterdörrar går att få med en speciell spärranordning, för att inga barn ska
lyckas öppna dem och smita ut.

Beslag som är svåra att bryta upp
Alla våra 3-glasfönster har förhöjd inbrottssäkerhet som standard, med säkerhetsspanjoletter och inbrottssäkrade gångjärn på utåtgående produkter. Glasen kan fås
med en förhöjd säkerhetslimning som gör dem svåra att skära loss och lyfta ut. 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.

Säkerhetsklassade fönster
Vi har satt samman ett säkerhetspaket med olika tillval för högre inbrottssäkerhet,
med bland annat laminerat glas och lås med cylinder, som har klarat testerna för
den europeiska inbrottsklassningen RC2 och fått Svenska stöldskyddsföreningens
skyddsklass 2. Genom testerna har det visats att dessa fönster står emot ett våldsamt inbrottsförsök som pågår i totalt 15 minuter. Säkerhetspaketet finns till våra
utåtgåendefönster med 3-glas, samt till våra inåtgående fönster med 2+1-glas.

K O M F O R T. T R YG G H E T. R E S U LTAT.
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Svensktillverkade och vackra kvalitetsfönster är vad snickaren Björn Hager
rekommenderar.

22

R E S U LTAT.

”Det går fort att göra ett fönsterbyte”
Hur vet man att ens fönster behöver bytas ut? Vilka
fönster ska man välja och vad mer är det viktigt att
tänka på när man ska genomföra ett fönsterbyte?
Björn Hager från Tak- och fönsterakuten i Åkersberga guidar dagligen husägare i att byta fönster.
Här ger han sina råd.
Och Björns råd är värda att lyssna på, för han har arbetat som
snickare och fönstermontör hela sitt yrkesliv. Han vet vad
som fungerar och inte.
–Jag brukar åka hem till kunden, se och prata om deras
behov och sedan lämna en offert på vad produkter och montage kommer att kosta.
Som snickare kan han även diskutera andra renoverings
behov och hur man ska förhålla sig till dem när man byter
fönster.
–Är det till exempel dags att byta ut köket snart kanske man
ska ha nya mått på köksfönstren, för att de ska fungera om
man senare höjer köksbänkarna.

Vinsterna med ett fönsterbyte
De flesta fönster som Björn byter ut är från 1960- och
1970-talet.
– De fönstren är ofta dåliga och det blir stor skillnad
ik
 omfort inomhus när man byter ut dem. Visst, de går att
renovera – men det kostar också och då har du fortfarande
ett dåligt U-värde. Med nya fönster får du ofta tre grader
varmare inomhus med samma uppvärmning.
En annan vinst vid ett fönsterbyte är bättre ljudisolering
och de flesta väljer aluminiumbeklädd utsida för att slippa
underhålla fönstret i framtiden.
–SP Fönsters aluminiumutsida är mattlackerad, vilket gör
att den ser ut som trä. Man måste stå väldigt nära för att se att
det är aluminium.
Andra saker som Björn tipsar om i sina kundmöten är krav
på personsäkerhet, var de bör placera spaltventiler för att få
in friskluft med sina nya tätare fönster, samt möjligheterna
med persienner och insektsnät.
–Och att man väljer fasta fönster där det passar. Det blir
billigare och släpper in mer ljus. Och så vill de flesta ha lås
bara dörrar – då ser vi till att de får samma nycklar som till
den vanliga ytterdörren.
Björn är noggrann med att inte prata illa om varken
konkurrenter eller varumärken.
–Det enda som jag talar om är att jag absolut inte gillar
plastfönster. De har tjocka karmar och det ser för taskigt ut
helt enkelt.

”För en vanlig villa handlar det
totalt om omkring tre dagar som
vi är på plats...”
Väljer svensktillverkade fönster
Däremot rekommenderar han ofta sina kunder att välja
SP Fönster.
–Det är svensktillverkade fönster av hög kvalitet. De har
inga synliga kvistar på insidan och U-värdet är beräknat på
hela produkten, inte bara på glaset. Och eftersom vi köper
väldigt mycket produkter har det hänt att det har blivit fel. Då
har det fungerat väldigt bra med reklamationshanteringen.
Knappa två månader efter mötet med kunden kommer
Tak- och fönsterakuten tillbaka till kunden för att montera de
nya fönstren.
–De flesta blir väldigt förvånade över hur fort det går. För en
vanlig villa handlar det totalt om omkring tre dagar som vi är på
plats och under tiden är det inga problem att bo i huset. Sedan
är det klart – med nya snygga foder och smygar på insidan.
Just tiden är den stora skillnaden enligt Björn gällande
om man ska genomföra ett fönsterbyte själv eller anlita en
fönstermontör.
–Är du normalt händig kan du byta ett fönster. Men det är
tungt och tidskrävande för den som inte är van. Frågorna du
ska ställa dig är om det är värt det tidsmässigt att göra jobbet
själv, om du har någon som kan hjälpa till - för man behöver
vara två personer och om du kan få till det snyggt på insidan
med smygar och foder.

K O M F O R T. T R YG G H E T. R E S U LTAT.
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VÅ R T S O R T I M E N T.

Välj fönster som passar
dig och ditt hem

24

Vårt sortiment &
produktfakta

Äldre gård, modern villa eller 
lägenhet? Här väljer du fönster, tillval
och tillbehör som passar dina behov.
Våra produkter är indelade i fem olika serier utifrån olika behov och önskemål.
Balans och Stabil är utåtgående 3-glasfönster och det självklara valet för
de flesta villaägare. Det enda som skiljer dem åt är vilket material de har på
utsidan. Intakt erbjuder inåtgående fönster för höghus. Villa är ett enklare
fönster med 2-glasruta och slutligen har vi våra skjutdörrar som ger stora
öppningar mellan inne och ute. Och glöm inte att välja tillval och tillbehör
som gör dina fönster kompletta.

Balans och Stabil Moderna utåtgående 3-glasfönster
Karmfasta
Vridfönster
Överkantshängda
Sidohängda
Sideswing
Sidohängda med hakar
Fönsterdörrar	

Villa Klassiskt utåtgående träfönster med 2-glasruta

26
28
29
29
30
31
32
34

Sidohängda

36
37

Intakt Inåtgående 2+1- och 3-glasfönster
Sidohängda
Fönsterdörrar

38
39
40

Skjutdörrar

42
43

Skjutdörr A och C, Fast parti

Tillval och tillbehör

44
46
48
50
55
56
57
59

Färger
Glas och fyllningar 
Poster och spröjs 
Insektsskydd
Handtag
Ventilation
Plissé och persienn

VÅ R T S O R T I M E N T.
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M O D E R N A U TÅT G Å E N D E
3-GL ASFÖNSTER

B A L A N S & S TA B I L .

Moderna utåtgående
3-glasfönster
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 värmeisolering.
De finns i många olika modeller och ger dig stora möjligheter att matcha
dem med ditt hus. Dolda beslag och smäckra bågar ger dig extra stora
glasytor.

B A L A N S & S TA B I L .
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M O D E R N A U TÅT G Å E N D E
3-GL ASFÖNSTER

B A L A N S & S TA B I L .

Karmfasta
I våra karmfasta fönster sitter glaset fastmonterat i karmen,
vilket gör att fönstret inte kan öppnas. Detta minimerar
kallras och ger bra värmeekonomi. 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.
Glas 				 3-glas isolerruta
U-värde 			1,1. Miljömärkt 0,8
Material invändigt		

Trä

Material utvändigt		
Trä eller mattlackerad
aluminiumbeklädnad

Fönster i en annan form än kvadratiskt eller

TIPS!

rektangulärt är populärt. Du kan få i princip
vilken form som helst på ditt fönster. Runda
och halvrunda fönster finns i vårt lagersortiment med kort leveranstid.

TIPS!

1
Material & färg

2

3

Utformning

Summering/Offert

Fönsterväljaren
Med Fönsterväljaren designar du dina fönster.
Du väljer en sort och storlek åt gången. När du är klar skickas din förfrågan till en av våra
återförsäljare som sedan återkommer med en offert till dig. Skanna QR-koden för att
komma direkt till Fönsterväljaren eller gå in på www.spfonster.se
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Fönsterväljaren

M O D E R N A U TÅT G Å E N D E
3-GL ASFÖNSTER

B A L A N S & S TA B I L .

Vridfönster
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.

Glas 				 3-glas isolerruta
U-värde 			1,2. Miljömärkt 0,9
Material invändigt		

Trä

Material utvändigt		
Trä eller mattlackerad
aluminiumbeklädnad

Handtagen till SP Fönster är starka, robusta och greppvänligt designade, utan
att det vackra och smäckra utseendet
går förlorat.

B A L A N S & S TA B I L .

Överkantshängda
Överkantshängda 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.

Dessa fönster kan fås med ett extra
lågt U-värde och som miljömärkta
med Svanen. Läs gärna mer om
Svanenmärkningen på sidan 70.

B A L A N S & S TA B I L .
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M O D E R N A U TÅT G Å E N D E
3-GL ASFÖNSTER

B A L A N S & S TA B I L .

Sidohängda
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 högerhängda alternativ och du kan så klart
välja mellan olika storlekar och modeller.

Glas 				 3-glas isolerruta
U-värde 			1,2. Miljömärkt 0,9
Material invändigt		

Trä

Material utvändigt		
Trä eller mattlackerad
aluminiumbeklädnad

Vit!

TIPS!

30

Vår klarvita kulör (NCS 0500-N) är mycket
populär för insidan av fönster och dörrar.
Därför är vi mycket glada över att erbjuda er

Vit täckfärg

Täckfärg Klarvit

en klarvit insida utan pristillägg.

NCS S 0502-Y

NCS S 0500-N

B A L A N S & S TA B I L .

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

Glas 				 3-glas isolerruta
U-värde 			1,2. Miljömärkt 0,9
Material invändigt		

Trä

Material utvändigt		
Mattlackerad
aluminiumbeklädnad

Mer på spfonster.se!

TIPS!

Inspiration, mer detaljer om våra produkter, kontaktuppgifter till alla återförsäljare och mycket
annat du kan vilja ta del av inför ditt fönsterköp
finns på spfonster.se. Välkommen!

B A L A N S & S TA B I L .
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M O D E R N A U TÅT G Å E N D E
3-GL ASFÖNSTER

BALANS.

Sidohängda
3-glasfönster med hakar
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.

TIPS!
LJUS & HÄLSA.

Dagsljus är livsviktigt
Dagsljus bidrar till bättre sömn, att du känner dig mer
vaken på dagen, det mildrar depressioner och stärker
tankeförmågan vid uppgifter som kräver att vi fokuserar.
Dagsljus går inte att ersätta med elektriskt ljus, eftersom
ljuset från lampan har sämre kvalitet. Därför är det viktigt
att eftersträva att släppa in tillräckligt med dagsljus i våra
hus. Placera gärna fönster lite högre upp, så att de ger
mer ljus och eftersträva att ha minst omkring en
tredjedel glas i en fasad.
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M O D E R N A U TÅT G Å E N D E
3-GL ASFÖNSTER

B A L A N S & S TA B I L .

Fönsterdörrar
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.
Glas 				 3-glas isolerruta
U-värde 			1,2. Miljömärkt 1,0
Material invändigt		

Trä

Material utvändigt		
Trä eller mattlackerad
aluminiumbeklädnad

Fönsterdörrarna kan fås i många olika

Dessa fönster kan fås med ett extra

storlekar och utformanden. Tala med

lågt U-värde och som miljömärkta

din återförsäljare så hjälper de dig att

med Svanen. Läs gärna mer om

upptäcka alternativen.

Svanenmärkningen på sidan 70.

Handtaget
Handtaget till våra fönsterdörrar fungerar på samma sätt som vanliga dörrar, alltså att du trycker ner
det och sen fjädrar det tillbaka när du släpper det.
Detta gör exempelvis att du enkelt kan öppna dörren med armbågen när du har händerna fulla. Praktiskt när kaffebrickan ska ut på altanen!

B A L A N S & S TA B I L .
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VILLA.

Klassiskt utåtgående
träfönster med 2-glasruta
Praktiskt, stilfullt och samtidigt
ekonomiskt.
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 kompromissernär 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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K L A S S I S K T U TÅT G Å E N D E
T R Ä F Ö N S T E R M E D 2- G L A S R U TA

VILLA.

Sidohängda
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.
Den moderna 2-glas-isolerrutan passar bra till garaget eller förrådet, men även till sommarhus. Praktiskt, stilfullt och
samtidigt ekonomiskt.
Glas 				 2-glas isolerruta
U-värde 			

1,5

Material invändigt		

Trä

Material utvändigt		

Trä

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.

VILLA.

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 sidan 35.

VILLA.
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I N TA K T.

Inåtgående 2+1- och 3-glasfönster
För höga hus och bullriga miljöer.
Vår fönsterserie Intakt är speciellt framtagen för flerfamiljshus och andra stora
projekt och består av moderna fönster med moderna specifikationer.
Intakt har aluminiumbeklädd utsida för minimalt med underhåll och de öppnas
inåt. Här finns två alternativ när det gäller glaspaket som båda erbjuder hög värme
isolering. Det handlar om 3-glas eller 2+1-glas med en ljuddämpande luftspalt
som passar bra i ovanligt bullriga miljöer.

I N ÅT G Å E N D E 2+1
OCH 3-GL ASFÖNSTER

I N TA K T.

Sidohängda
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.
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

Kipp-dreh-funktion
Kipp-dreh-funktionen är en smart
lösning som gör att fönstret kan öppnas

Intakt går att få som

både horisontellt och vertikalt, vilket

Svanenmärkt med extra

innebär att du kan välja att endast

lågt U-värde.

öppna fönstret upptill för vädring.
Kipp-dreh finns på både 3-glasfönster
och 2+1-glas.

Det krävs två hän
der för att öppna
ett handtag med
barnspärr.

Ett fönster med två öppningsbara delar går att få både med
en stående mittpost, eller som här med mötesbåge som
ger en stor fönsteröppning.

I N TA K T.
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I N ÅT G Å E N D E 2+1
OCH 3-GL ASFÖNSTER

I N TA K T.

Fönsterdörrar
Inåtgående och utåtgående
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 ökar bå
de stryktålighet och hållbarhet. Fönsterdörren 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 f önsterdörren är, tack vare sin ljuddämpande
luftspalt, lämplig när man vill stänga ute buller och annat oljud.
Glas 				
2+1-glas eller 3-glas
U-värde inåtgående 

1,1 (2+1-glas och 3-glas)

U-värde utåtgående 

1,2 (2+1-glas)

Material invändigt		

Trä

Material utvändigt		
Mattlackerad
aluminiumbeklädnad

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 sidan 66 visar vi exempel på detta.

TIPS!
LJUDISOLERING.

Låt ditt hem bli tyst
Många lever ett stressigt liv och därför är en lugn
inomhusmiljö extra viktig för vår hälsa. Redan när du
byter från 2-glas till 3-glas, eller 2+1-glas, sker en kraftig
reduktion av till exempel trafikbuller. Det innebär att de
fönster som är bra på att isolera temperatur också är

bra på att isolera mot ljud. För att få extra ljudisolerande
fönster kan de förses med en ljudisolerande luftspalt eller
bullerreducerande glas. Det gör stor skillnad och ger en
tyst inomhusmiljö även i hus som ligger nära vägar och
järnvägar.

I N TA K T.
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SKJUTDÖRRAR.

Öppna upp med skjutdörrar
Alla fönster låter världen komma in i ditt
hem. Med skjutdörrar kan du öppna upp
mer och låta närvaron bli starkare.
Våra skjutdörrar 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.
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SKJUTDÖRRAR.

SKJUTDÖRRAR.

Våra skjutdörrar
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. 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.

Du kan modifiera din
skjutdörr på en rad
olika sätt. Bilderna
nedan visar insidan,
där Skjutdörr A är
vänsterhängd.

Skjutdörr A Enkel

Skjutdörr C Dubbel

SKJUTDÖRRAR.

Fast parti
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 på utsidan.
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.

SKJUTDÖRRAR.
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Med tillval får du dina
fönster som du vill ha dem
Gör så att fönstrets funktioner och design
passar till just din familj och ditt hus.
Eftersom vi enbart erbjuder vackra, hållbara och högkvalitativa fönster så har
du kommit långt i de viktiga fönstervalen bara genom att välja SP Fönster. Här
börjar det roliga – att välja design och funktioner som gör fönstren till de bästa
för varje hus, rum och familj. Här bör du lägga tankemödan för ditt fönsterköp
för att få fönster som är perfekta under mycket lång tid framöver.

T I L LVA L & T I L L B E H Ö R .
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Färger
Du får själv designa dina fönster från SP Fönster. Du kan
välja färg fritt på insida, utsida och spröjs – men vi har också
ett brett utbud av standardfärger som passar till de flesta hus.

Träkulörer
Fönstrets grundfärg, som ju syns både på insidan
och utsidan av våra träfönster, ﬁnns i sex standard
färger för täckfärg och lasyr där de vita ingår i
Vit täckfärg

Furu lasyr

Brun lasyr

Teak lasyr

Svart lasyr

NCS S 0502-Y

grundpriset. Föredrar du en annan kulör än dessa
så ﬁnns självklart valmöjligheten att få våra fönster
med speciﬁka NCS- eller RAL-färger.

Täckfärg Klarvit
NCS S 0500-N

Aluminiumkulörer
Till vänster ser du våra tio standardfärger för alumi
niumbeklädda fönster, där samtliga ingår i grund
priset. Precis som med träfärgerna så ﬁnns även här
Brunröd

Svart

Brun

Anodic

Antracitgrå

möjligheten för dig att själv välja andra färger än vå

RAL 3011

RAL 9005

RAL 8017

Brown

RAL 7016

ra standardfärger.

Silvergrå

Ljusgrå

Anodic

Vit

Klarvit

RAL 7001

RAL 7035

Natur

RAL 9010

NCS S 0500-N

T I L LVA L .

Moderna fönster
i klassisk stil
SP Fönster har en klassisk stil tack vare sin vackert rundade
kant på insidan. Denna stil kan förstärkas genom att du
väljer klassiska fönsterhakar och vädringsbeslag istället för
handtag. De erbjuds till våra sidohängda, aluminiumbeklädda
3-glasfönster utan extra kostnad.
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Glas och fyllningar
Ett modernt fönster har flera glasrutor i minst en
glaskassett, en så kallad isolerruta. Genom olika
behandlingar och kombinationer kan fönstren
få flera olika egenskaper och de ger dig stora
möjligheter att skapa det hem du drömmer om.
I fönsterdörrar kan glas med fördel kombineras
med en f yllning för att du ska få exakt det utseende
på dörren som du vill ha.

Energiglas
Alla våra fönster innehåller minst ett energiglas som
minskar värmeförluster. Det har en tunn genomskinlig
metallisk beläggning som tillåter kortvågig solvärme att
stråla in men hindrar långvågig rumsvärme att stråla ut. För
att ytterligare förbättra fönstrets energivärde fylls spalten/
spalterna närmast energiglaset med argongas som minskar
värmetransporten hos produkten.
De flesta av våra fönster går att få som Svanenmärkta
genom att du väljer till ett extra energiglas och varmkant
(med varmkant ersätts metallisten i isolerrutan med en grå
distanslist i kompositmaterial. Den är mer isolerande än en
metallist och bidrar till att sänka produktens U-värde).

Olika kombinationer av fönsterglas
ger olika resultat:
3-glas
Har tre tätt sammanfogade glas med mellanliggande
metallskenor. De två spalterna ger utmärkt isolering och
är standard för energieffektiva fönster. Detta gör att du
bland annat kan ha fönster från golv till tak utan för stora
värmeförluster. Du får dessutom bra ljudisolering.

2-glas
Detta glas har två fasta och tätt sammanfogade skivor.
Funktionen är densamma som i 3-glas, men eftersom det
bara finns en spalt blir isoleringseffekten mindre. 2-glas kan
vara ett bra alternativ till förrådet eller garaget, men även till
sommarhus.

Kopplat 2+1-glas

SP Fönster har väl genomarbetad design för
att vara vackra, så underhållsfria som möjligt
och mycket hållbara. Så här ser ett SP Balans,
med aluminiumbeklädnad och 3-glasruta, ut
i genomskärning.
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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. Detta innebär att de sitter ihop, men
kan tas isär vid behov. Du kan alltså till exempel sätta in
persienner mellan bågarna med denna typ av glas. 2+1-glas
har en ljuddämpande luftspalt som gör att de passar extra
bra i bullriga miljöer. Ur isolerings- och energisynpunkt är
2+1 glas bättre än 2-glas men sämre än 3-glas.

+

Oavsett glaspaket så kan du
ge dina fönster följande egenskaper:
Personsäkert glas
Solskydd tonat.

Personsäkerheten blir viktig när det gäller dörrar och andra
glasytor som går ned till golvnivå. Personsäkra glas eliminerar
risken för skärskador om olyckan skulle vara framme. Sådant
glas ska användas i alla produkter som sitter lågt. Det finns två
sorter av personsäkert glas:
• Laminerat glas – En laminering håller ihop glaset så att det
blir starkt. Lamineringen förhindrar att skärvor sprids om
glaset skulle spräckas.
• Härdat glas – får inte vassa kanter om det skulle gå sönder.

Solskydd klart.

Solskyddsglas
Solskyddsglas minskar behovet av ventilation och kylning.
Vi erbjuder två solskyddsglas. Ett ljusare, som är nästintill
klart, och ett tonat. Det klara ger nästan lika mycket ljus som
vanligt glas, men tar bort två tredjedelar av solvärmen. Det
tonade släpper in hälften av ljuset och en fjärdedel av värmen.

Ornamentglas
Klarglas.

Ornamentglas fungerar som insynsskydd och passar till
exempel badrumsfönster.

Självrengörande glas
Har en beläggning på utsidan som reagerar på UV-strålningen
i solljuset. Det får organisk smuts att lösas upp och sköljas
bort när det regnar. För att funktionen ska fungera perfekt
krävs att både sol och vatten når glaset. Om fönstret sitter
skyddat kan du därför behöva skölja av det ibland.
Ornamentglas Granit.

Antikondensglas
Antikondens glas är ett färgneutralt glas som minimerar
förekomsten av utvändig kondens, imma och frost. En
beläggning på utsidan av glaset gör att temperaturen på
glaset ökar. Antikondensglas erbjuds till våra utåtgående
3-glasprodukter med U-värde 0,9 eller lägre.

Fyllningar i fönsterdörrar
Ornamentglas Frost.

Ornamentglas Cotsvold.

SP Fönster erbjuder fönsterdörrar som är helglasade och
som har bröstning, det vill säga att dörren har en övre del
med glas och en nedre del med glas eller fyllning. En fyllning
har insida av trä, ett isolerande material och en utsida av trä
eller aluminium beroende på vad du har valt för produkt.
Vi erbjuder även fyllningar med högre brandsäkerhet,
inbrottssäkerhet och ljudreducering.

Tillval &
tillbehör
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Poster & spröjs
Spröjs var från början de träpinnar som användes
för att foga samman små munblåsta glasrutor till
störrefönster. De bildade vackra mönster och är
därför en självklar accessoar till många hus än i
dag. De adderar huset personlighet, stil och en
bearbetad känsla.De kan understryka fasadens
linjer eller skapa en harmonisk indelning av
fönster och fasad.

Skillnad mellan spröjs och poster
Spröjs från SP Fönster är tunnare lister som kan läggas
utanpå fönsterglaset eller mellan två glasrutor. Poster är
bredare och delar upp fönsterglaset fysiskt.
SP Fönster har både breda och smala spröjs som du kan
kombinera i det oändliga. Se till att jobba igenom indel
ningen av rutorna när du väljer spröjsning. Ska du ha rutor
på höjden eller bredden? Se till att rutorna matchar husets
utformning i övrigt.

För äldre hus
Bland de äldre husen finns flera olika stilar beroende på
vilken tidsperiod de matchar och var i världen inspirationen
till dem kommer ifrån. Varje stil går att förstärka med hjälp
av spröjs i olika kombinationer. Många som bygger hus i
äldre stil i dag väljer enkla korsspröjs.

För moderna hus
Många moderna hus har en avskalad stil – men även till
dessa kan det passa med spröjs. Populärt är att ha ett stort

accentfönster med spröjs och låta husets övriga föns
ter vara avskalade från accessoarer, eller tvärt om. För
att kunna njuta extra mycket av sitt accentfönster väljer
många att kombinera det med en fönsternisch med förva
ring från vilken man kan njuta av utsikten från huset.

Välj färg
Utbudet på färger till spröjs är lika stort som det till resten
av fönstret – det vill säga att du kan välja färg fritt. Färgen
på spröjsen följer den du väljer till utsidan av ditt fönster
och kommer även att synas inifrån.

Experimentera
Vi vill att du ska våga ta ut svängarna med spröjs när du
designar dina fönster från SP. Förutom färger, storlekar
och oändliga valmöjligheter så kan du välja om dina
spröjsarska sitta mellan glasen i ditt fönster, eller vara
placerade på utsidan. Väljer du det senare så är de lös
tagbara och du kan experimentera fritt med dina spröjsar
så ofta du känner för det.

TIPS!
T I L LVA L .

Vill du efterbeställa spröjs?
Har du svårt att bestämma dig för vilken spöjskombina
tion som blir bäst? Testa att sätta tejp på fönstren i de kom
binationer du väljer mellan! Därefter kan du beställa de
spröjs du önskar. På vår hemsida finns ett formulär som
underlättar din efterbeställning av spröjs.
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Olika spröjs
från SP Fönster
Våra olika fönsterserier erbjuder flera olika
spröjslösningar. Illustrationerna visar de populäraste spröjskombinationerna för varje
fönsterserie. Men det finns också fler.
Din bygghandlare hjälper dig gärna att hitta de kombinationer som passar dig och ditt
hus bäst.

Spröjs – SP Balans och SP Intakt 3-glas
Vi erbjuder både mellanglasspröjs och utanpåliggande,
löstagbara, spröjs. Mellanglasspröjs är alltid vita och finns i
bredderna 45 respektive 26 millimeter.
För utanpåliggande spröjs är deras form, om de har räta eller
vinklar eller är X-formade (SPX), avgörande för material och ut
bud av färger. Spröjs med räta vinklar är tillverkade av
underhållsfri aluminium, är vackert profilerade på båda sidor
och färgen följer den som är på fönstrets utsida. Väljer du spröjs
med X-form så tillverkas de i PVC och finns endast i vit. Utanpå
liggande spröjs finns i bredderna 71 millimeter och 31 millime
ter.
Spröjs – SP Stabil
Till SP Stabil gäller samma utbud som för SP Balans och SP In
takt, förutom att spröjs med räta vinklar i annan färg än vit är till
verkade i trä och kan fås i valfri kulör och lasyr. Träspröjs finns i
bredderna 66 respektive 30 millimeter.
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Spröjs till våra 3-glasfönster

Tillval &
tillbehör

Balans, Intakt & Stabil

S 00:01

S 00:02

S 00:10

S 00:20

S 00:11

S 00:12

S 00:21

S 00:22

S 00:22 förskjutna

S 00:31

S 00:32

S 00:41

S 00:42

S00:10+S00:01

S00:10+S00:02

S00:10+S00:11

S00:10+S00:12

S00:10+S01:00

S00:11+S00:01

S00:11+S00:11

S00:12+S00:13

S00:21+S00:11

S 01:00

S 02:00

S 10:00

S 20:00

S 11:00

S 12:00

S 01:10

S 01:20

S 01:11

S 01:21

S 02:10

S 02:20

S10:00+S00:01

S10:00+S00:02

S10:00+S00:11

S10:00+S00:12

S10:00+S01:00

S10:00+S02:00

S11:00+S00:11

S11:00+S00:01

S11:00+S00:11

S01:10+S00:01

S01:10+S00:11

S00:12+S00:11

S02:10+S00:01

S02:10+S00:11

S12:00+S00:11

S11:10+S00:11

SPX kan kombineras med våra övriga spröjsmodeller, se exempel:

SPX-lösningar:
SPX1

SPX2

SPX3

SPX2+S00:11
+S00:10

SPX2+00:21

SPX2+01:20

S 00SPD:11

3 solfjäderspröjs

S 00:01

SPX3+00:22

SPX3+22:00

SPX-spröjs är tillverkade
i PVC och är alltid vita.

T I L LVA L & T I L L B E H Ö R .
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Spröjs till serien Villa
och Intakt med 2+1-glas
S 00:01

S 00:02

S 00:10

S 00:11

S 00:12

S 00:20

S 00:21

S 00:22

S 00:30

S 00:31

S 00:41

Lösa utvändiga spröjs är alltid
i samma färg som fönstrets
utsida. Mellanglasspröjs i
isolerruta är däremot alltid vita.
S 01:00

S 11:00

S 01:10

S 01:20

Spröjs – SP Villa

Spröjs – SP Intakt

Till SP Villa erbjuds utvändig träspröjs i valfri färg eller lasyr eller

Till SP Intakt med 2+1-glas

vitmålad PVC-spröjs, samt mellanglasspröjs. Utvändig spröjs har

erbjuder vi glasdelande, fasta

alltid samma färg som fönstrets utsida och har en vacker pass

spröjs i vit aluminium i bredd 62

form. Träspröjs finns i bredderna 66 respektive 30 millimeter.

respektive 35 millimeter.

I S O L E R I N G & V E N T I L AT I O N .

FAKTA!

Imma på fönster
Att få imma på fönstren upplevs sällan som positivt. Men
om det är bra eller dåligt beror helt på var på dina föns
ter som imman sitter. Imma på insidan av fönstren bildas
när den inre glasrutan är kallare än rummet och det är ett
tecken på att fönstret är dåligt isolerat. Även dålig ventila
tion och fuktig miljö kan orsaka imma på insidan av fönst
ren. Imma på insidan är inte bra, då insidan av ett fönster
inte är lika tålig som utsidan. Imma på utsidan av fönster
är tvärt emot ett tecken på att fönstret är väl isolerat och
brukar endast uppstå under höstmornar för att sedan för
svinna under dagen.
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Insektsskydd

+

Tillval &
tillbehör

Ordentliga insektsskydd kan göra din vardag mycket
behagligare under den varma årstiden. Våra tillverkas i vit
aluminium med grått glasfibernät och finns till fönster och
fönsterdörrar som öppnas utåt.
Rullgardinsfönster Deluxe har fjäderklämmor i sido
skenorna som håller det nedrullade nätet på plats.
Handtaget är lättåtkomligt och är försett med dämplist.
Rullgardinsdörren Deluxe kan både vänster- och höger
hängas, 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 verti
kalt mönster som tjänar två syften: dels blir nätet snyggare,
dels blir det mer synligt och därigenom säkrare.
Mått på insektsnät hittar du på spfonster.se

FAKTA!
VÅR A FÖNS TER .

En viktig detalj
SP Fönster känns igen på sin vackert rundade kant på
insidan. Den gör att fönsterbågen ser smalare ut och bryter
ljuset på ett mjukare sätt än fönster med raka profiler.

T I L LVA L & T I L L B E H Ö R .
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Handtag
Ett vackert fönsterhandtag tänker man vanligtvis
inte på – förrän den dag det kärvar och fungerar
dåligt. Därför är våra handtag starka, robusta och
greppvänligt designade, utan att det vackra och
smäckra utseendet går förlorat.
Tillval till fönsterhandtag
För att få högre säkerhet erbjuder vi fönsterhandtag med
både barnspärr och lås.
En barnspärr gör att det krävs två händer för att kunna
trycka in spärren och vrida handtaget. Det minimerar risken
att ett barn lyckas öppna fönstret.
Ett låsbart handtag gör att fönstret inte går att öppna från
insidan utan nyckel. Vi erbjuder två nivåer av låsbara handtag.
Ett traditionellt och ett rejälare som klarar tester för den
europeiska inbrottsklassningen RC2.

Handtag till fönsterdörrar
Vi erbjuder flera olika lösningar för handtag till fönster
dörrar, för att vara säkra på att det finns minst ett val som
passar dig och ditt hem.

Fönster insida

Enkeldörr insida

Till våra utåtgående fönsterdörrar i serierna Balans och Stabil
fungerar handtagen på samma sätt som vanliga dörrar, alltså
att du trycker ned det och sedan fjädrar det tillbaka när du släp
per det. Det gör exempelvis att du enkelt kan öppna dörren med
armbågen när du har händerna fulla. Men önskar du ett hand
tag som öppnas med traditionell handtagsrörelse så erbjuder
vi även det. Handtagen går att få med låscylinder på såväl insom u
 tsida. Standard är dock att fönsterdörren endast går att
låsa från insidan med hjälp av ett spärrvred.
Våra inåtgående fönsterdörrar i serien Intakt erbjuds
med samma handtagsmöjligheter som fönstren, medan de
utåtgående dörrarna erbjuds med flera olika lösningar med
handtag med traditionell handtagsrörelse.

Klassiska fönsterhakar
Till både nya hus i klassisk stil och till äldre hus är det många
som vill ha klassiska fönsterhakar och vädringsbeslag.
Vi erbjuder dem utan extra kostnad till våra sidohängda
fönster i serien Balans. Välj fritt om du vill ha dem som
förnicklade eller i mässing.
Klassiska fönsterhakar är även standard till serien Villa.

Enkeldörr utsida

Förnicklade fönsterhakar

Säkerhetshandtag RC2
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Barnspärr
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Spaltventil

Kipp-dreh

Vädringslucka

Ventilationsbeslag

T I L LVA L & T I L L B E H Ö R .

Ventilation
Ett bra inomhusklimat blir allt viktigare. Andelen
människor som lider av allergi och astma har ökat
de senaste årtiondena. Många gånger är orsaken
hus med dålig ventilation.
Ventilation är alltså avgörande för inomhusklimatet. I
vårt sortiment finns ventiler och vädringsbeslag som
släpper in frisk luft. Men luften måste också komma ut.
D ärför g
 äller det att ha en fungerande ventilation med
exempelvis ett frånluftsystem eller självdrag. Fukt och
partiklar leds då ut ur bostaden. När man placerar ut
vädringsbeslag eller ventiler bör man ha i åtanke att de
släpper in ljud.

Spaltventil
Vi erbjuder en diskret och praktisk spaltventil som sitter
i fönsterkarmen. Ventilen är helt dold på utsidan av
öppningsbara fönster och fönsterdörrar. Spaltventilen är
vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer.
Den går att öppna helt, till hälften och stänga helt.

Ventilationsbeslag
Vårt ventilationsbeslag för utåtgående fönster är barnsäkert
och typgodkänt enligt Boverkets byggregler. Handtaget
är gjort av plast och har ett fast vädringsläge som träder i
funktion automatiskt när fönstret öppnas.
När fönstret s edan ska stängas trycks armen på venti
lationsbeslaget åt sidan samtidigt som fönsterbågen dras
igen.

Vädringslucka och Kipp-dreh till Intaktfönster
Till våra fönster i serien Intakt har vi ytterligare två lösningar för tilluft.
En vädringslucka som kan placeras i samma karm som
ett fönster, eller för sig själv direkt i fasaden. Vädringsluckan
har ett utvändigt galler med ett insektsnät på insidan. Den
invändiga vädringsluckan är välisolerad.
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.

T I L LVA L & T I L L B E H Ö R .
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Fler sätt att minska insyn
Välj ornamentglas. De har en präglad yta och passar bra i
badrum.
Placera växter på fönsterbrädan.
När det är mörkt är risken för insyn är störst. Då passar det
att dra för gardiner eller lysa upp miljön utanför fönstret.
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Plissé & Persienn
För mycket av det goda? Det finns trots allt tillfällen då du faktiskt inte
vill släppa in ljuset i dina rum. Ibland är dämpat ljus vilsamt och det du
bäst behöver. Vi har ett brett sortiment med funktionella och hållbara
solskydd som även är bra som insynsskydd.

Plisségardiner Easy och Intu
Våra plisségardiner Easy och Intu består båda av en vacker
veckad väv som sitter mellan vita över- och underlister.
Du kan välja mellan olika ljusreglerande tyger – från
genomskinliga till helt mörkläggande. Skillnaderna mellan
dem handlar om design och funktion.
Både Easy och Intu Plisségardin passar alla fönster och
fönsterdörrar från SP Fönster.

Easy Plisségardin
Easy Plisségardin är en smäcker produkt som monteras
enkelt på glaset med ett snäpp. Tack vare magneter i
profilen minimeras risken för glipor när plissén är stängd.
Den kan justeras enkelt och steglöst både från toppen och
botten och flyttas över hela glasytan med hjälp av en hand.

Intu Plisségardin
Intu Plisségardin matchar Persienn Intu – perfekt för dig
som vill ha matchande plisséer och persienner i ditt hus.
Den monteras med skruvar på insidan av fönsterbågen och
har tvåvägsfunktion. Det gör att den manövreras steglöst
uppifrån och nedifrån över hela fönstrets yta. Plissé Intu kan
även fås med envägsfunktion som endast regleras uppifrån,
precis som en persienn.
All information om vilka tyger du kan välja mellan, vilka
ljusegenskaper de har och annan information om utbudet
av plisséer finns på spfonster.se.

Persienner Intu, Basic och Roulette
För att det ska finnas persienner som passar till alla olika
fönster och smaker erbjuder vi tre olika modeller Intu, 
Basic och Roulette. Samtliga manövreras med snöre och
vridstång och har alltid vita över- och underlister. Till alla
tre kan du välja mellan flera olika färger på lamellerna – välj
efter vad som matchar ditt hem för att stänga ute solljus
eller tillfälligt förhindra insyn.

Intu Persienn
En invändig och frihängande persienn där reglage eller snö
ren är inbyggt i persiennen. Det är både praktiskt och för
stärker den stilrena designen. Intu Persienn passar till al
la fönster och fönsterdörrar från SP Fönster och designen
matchar Intu Plissé.

Basic Persienn
En klassisk och invändigt frihängande persienn som passar
alla fönster och fönsterdörrar från SP Fönster.

Roulette Persienn
Till fönster i serien Intakt med 2+1-glas ska du välja persien
nen Roulette. Persiennen monteras i fabriken.
All information om vilka färger på lamellerna du kan välja
mellan och vilka mått som erbjuds till de olika persiennerna
på spfonster.se.

T I L LVA L & T I L L B E H Ö R .
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Vi hjälper dig att
fatta rätt beslut
Möjligheterna är många, men
de avgörande besluten är få.
I grunden handlar det om design- och funktionsval. Och vi gör nästan allt
möjligt för dig. Vi erbjuder dig alla typer av format, från stort till smått. Utifrån
dina önskemål om energibesparingar, underhållsfritt och öppningsvarianter
hjälper både vi och din bygghandlare 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 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!

GUIDE & INFO.
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Fönster med hög säkerhet
skapar trygghet i hemmet
I Sverige sker det varje år omkring 20 000 inbrott
i bostäder. Den vanligaste vägen in är genom ett
fönster eller en altandörr på husets baksida. Genom
att välja fönster med ökat inbrottsskydd blir det
svårare för tjuven att bryta sig in i ditt hem och
risken minskar för att ditt hem ens blir utsatt för
ett inbrottsförsök.

golvavstånd på 0,60 meter eller mindre ska ha spärrar som
hindrar barn från att öppna.

Så fungerar en barnspärr
En barnspärr är ett tillbehör till handtaget som gör att det
krävs två händer för att öppna fönstret. På SP Fönster sitter
fönsterspärren ovanpå och under handtaget och den måste
tryckas in innan det går att vrida handtaget.

Förhöjt inbrottsskydd
Alla våra treglasfönster har säkerhetsspanjoletter och
utåtgående varianter har inbrottssäkrare gångjärn. Som
tillval erbjuder vi dessutom förankrad limning, som är
en starkare limning av glas och fyllningar som gör det
svårare för tjuven att lyfta ut glaskassetten. Om man vill
göra det ännu svårare för tjuven är laminerade fönsterglas
ett a
 lternativ, eftersom dessa är svårare att krossa och
tillsammans med ett handtag med cylinderlåsning blir det
ännu svårare att göra inbrott.

Brett sortiment av skyddsklassade fönster
Vi erbjuder inåtgående och utåtgående fönster som är
godkända i Skyddsklass 1 & 2 av Svenska Stöldskydds
föreningen och har den europeiska inbrottsklassningen
RC2. Dessa produkter står bland annat emot ett våldsamt
försök till inbrott som pågår i hela 15 minuter.

Barnsäkra fönster
Årligen skadas omkring 60 000 barn i hemmet och ofta
handlar det om fall- eller klämskador. Boverkets byggregler
ställer krav på att utrymmen med öppningsbara fönster och
balkongdörrar där barn vistas utan full och ständig uppsyn
av vuxna ska ha säkerhetsanordningar. Om underkanten av
karmen på ett öppningsbart fönster är lägre än 1,8 meter
över golvet behövs säkerhetsbeslag som barnsäkra fönster
lås. Även balkongdörrar och öppningsbara fönster med
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Personsäkra glas förhindrar skärskador
Att ett fönsterglas är personsäkert innebär att det inte ger
vassa skärvor om det går sönder. Det finns alltså ingen
risk för skärskador. SP Fönster erbjuder två olika behand
lingar av fönsterglaset för att det ska bli personsäkert –
härdat glas och laminerat glas. Om ett härdat fönsterglas
går sönder finfördelas det i massor av små bitar, vilket
innebär att risken för skärskador är låg. Ett laminerat
säkerhetsglas fungerar omvänt. Behandlingen håller sam
man det spruckna glaset och minimerar på så sätt risken
för skärskador. Personsäkra glas ska alltid användas i 
produkter som sitter lågt.

Följ kraven om brandklassade fönster
Olika fönster har genom deras konstruktion och materialval
olika förmåga att stå emot en brand. Därför ställer Boverket
krav på att öppningsbara fönster och dörrar i vissa place
ringar, till exempel nära andra fastigheter där det finns risk
för brandspridning, ska vara brandklassade.
Våra fönster med aluminiumbeklädd utsida har
egenskaper som gör att de står emot en brand längre
och vid högre temperaturer än andra produkter. Flera av
dessa har vi låtit testa hos ett forskningsinstitut och de har
därefter blivit brandklassade. Behöver du brandklassade
fönster eller fönsterdörrar hjälper din återförsäljare dig att
hitta rätt produkt.
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Energieffektiva fönster
-win-win för klimatet och dig
Vi vet alla att vi måste minska vår miljö- och klimatpåverkan
och för att få stor effekt är det bra att börja med sitt hem. Bo
städer och lokaler står nämligen för mer än en tredjedel av
Sveriges totala energianvändning. Energieffektivisering av
byggnader är därför ett viktigt område för att nå våra globala
hållbarhetsmål. Men att byta ut äldre fönster mot energief
fektiva fönster gynnar även dig och din ekonomi i det långa
loppet, för enligt Energimyndigheten släpper dåligt isolerade
fönster ut en tredjedel av värmen som ska värma upp ett hus.
Din uppvärmningskostnad minskar alltså, de nya fönstren
höjer värdet på ditt hus och du får en ökad komfort inomhus.
Och du är redan på god väg – för SP Fönster har ett brett ut
bud av energimärkta fönster.

Vad är energimärkta fönster?
Energimärkta kvalitetsfönster är designade för att mini
mera husets värmeförluster genom högt ställda krav på
både tätning och isoleringsförmåga. Energimärkningen är
ett bevis på att vi har gjort tester/beräkningar enligt inter
nationell standard och att protokollen har granskats av ett
opartiskt testinstitut. Resultaten redovisas i form av en va
rudeklaration med fönstrets energiprestanda.
Du kan snabbt och enkelt räkna ut hur mycket du kan
spara genom att byta till energimärkta fönster på energi
fonster.nu.

GUIDE.

Vad är U-värde
på fönster?
U-värde är ett centralt begrepp när det handlar om
fönster. Det anger hur mycket värme ett fönster släpper
ifrån sig – alltså hur välisolerat fönstret är. Ju lägre U-värde,
desto bättre.
Våra fönsters U-värden framgår i specifikationen intill varje
produkt. Men här följer en generell jämförelse mellan våra
fönster:
Tvåglasfönster: 1,5
Treglasfönster: 1,1-1,2
Treglasfönster med energiglas och
varmkant (våra Svanenmärkta fönster): cirka 0,9
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Fönstrets optimala placering
I vilket väderstreck och var i fasaden du placerar dina föns
ter har stor påverkan på mängden värmeenergi och dagsljus
som de kan överföra till rummet.
När du ska välja placering till dina fönster bör du därför fun
dera över hur solen rör sig vid olika årstider och tider på dyg

net. Solens höjd över horisonten varierar mycket, vilket kan
påverka ditt val av fönster. Till exempel kan ett fönster i en
söderfasad vinna på att ha en solavskärmning ovanför. Det
dämpar den högt stående sommarsolen utan att blockera
utsikten. När solen sedan står lågt under vinterhalvåret kan
värmen från solen tas till vara.

Norrfasad:
Här får du minst direkt solljus. När solen lyser står den lågt
och kommer långt in i rummet. Det här ljuset upplevs som
svalare och mjukare, vilket passar till kök och arbetsrum.
Norrfasader håller sig svala på sommaren och fönster som
går att öppna för vädring är därför lämpliga här.

Västerfasad:
Lågt stående eftermiddagssol
ger ett varmt och behagligt ljus
som når långt in i rummet och

Österfasad:

ger ett relativt stort tillskott av

Varför inte ha sovrummet åt öster

värmeenergi.

och väckas av morgonljuset? Denna
fasad blir inte så varm som väster
fasaden v ilket gör den lämplig för
just sovrum, barnrum och vardags
rum med fönster som går att öppna
för vädring.
Söderfasad:
Här står solen högt och ger ett starkt
ljus oavsett årstid, vilket kräver lite mer
av dina fönster och dess tillbehör. Sol
skyddsglas som stänger ute delar av
solvärmen kan vara väldigt bra, precis
som en utvändig solavskärmning och
invändiga persienner eller plisséer.

Oavsett väderstreck och placering av rummen bör du inte rädas

oönskad insyn – precis som växter och gardiner. Och den mörka

att släppa in gott om dagsljus i alla rum. För mycket solvärme kan

känsla som fönster kan ge om kvällar och nätter kan trollas bort

alltså lätt stängas ute, persienner och plisséer kan även ta bort

med belysning utanför fönstret.
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Att tänka på vid beställning
Fönstrets modulmått
Måttangivelsen för våra fönster skrivs bredd x höjd.
Måttenheten är “modulmått” och avser egentligen måttet
på det hål fönstret ska monteras i.
Exempel: Modulmåttet 12 x 14 avser ett hål med måtten
1 200x1 400 mm. Till det passar ett fönster med måtten
1 180x1 380 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.

1180x1380
(12x14)

1380x980
(14 x 10)

1780x1180
(18x12)

Differensen är 20 mm.

10

10

Bröstningsmått
Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått,
där det närliggande fönstret styr, vilket motsvarar 10 x21/12.

12

/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
Högerhängt

Vänsterhängt

Vänsterhängt

Högerhängt
Insida

Luft
Vad är egentligen 1-lufts-, 2-lufts- och 3-luftsfönster? För
klaringen är faktiskt ganska enkel. Siffrorna anger hur många
öppningsbara delar fönstren har.
En öppningsbar del = 1-luft, två öppningsbara delar = 2-luft.
1-luft
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2-luft

3-luft
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Välj grönare transport
Skicka grönt är ett initiativ från vår transportpartner DHL som nästan helt redu
cerar utsläppen från transporterna. När du som kund väljer Skicka grönt produ
cerar DHL motsvarande tonkilometer som sändningen ger upphov till med en
klimatsmart teknik i DHLs inrikesnätverk. Med Skicka grönt bidrar du till investe
ringar i svenska transportörers klimatsmarta fordonsflotta. Skicka grönt kostar
20 kr/enhet.

VÄLJ
S
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TIPS!
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Vi erbjuder ett
klimatsmart
transportalternativ
av fönster och
fönsterdörrar.
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Garanti på fönster – vad är
en bra och en dålig garanti?
Vad är egentligen en bra och en mindre bra garanti?
Här reder vi ut vad du som kund ska titta på när du
är intresserad av fönster och vad som bara ser fint ut
i garantin.
Läs om garantin täcker det som produkten är tänkt att
användas till. Som i vårt fall med fönster. Vår fönstergaranti
täcker allt som ska krävas av ett fönster – att det stänger ute
väder och vind, samt att det går att öppna och stänga utan
problem. Om våra fönster inte klarar det så täcker vår garanti
reparation av produkten, eller vid behov en ny produkt. Den
täcker även kostnaden för fönstermontage. Det är en viktig
detalj som kan ha stor betydelse för dig som kund. För vem
vill bekosta montage och kanske även hyra av en skylift för
att byta ut ett fönster som det var något fel på från fabriken?

Var uppmärksam på vad garantin
säger om följdkostnader
En produkt som inte fungerar kan orsaka följdkostnader
– alltså att den felaktiga produkten gör att något annat
går sönder och behöver bytas ut. Som om ett fönster inte
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s tänger ute vatten och gör att det blir en fuktskada i huset.
Vår garanti täcker följdskador som orsakats av en felaktig
produkt.

”Det är mycket längre tid än det
kommer att ta för dig att upptäcka
ett eventuellt tillverkningsfel och
ger dig därmed full trygghet.”
Hur viktig är garantitiden?
Det viktiga för dig som kund är att garantitiden omfattar
den tid som det kan ta för dig att upptäcka ett eventuellt
fel. Vår fönstergaranti gäller i tio år. Det är mycket längre
tid än det kommer att ta för dig att upptäcka ett eventuellt
tillverkningsfel och ger dig därmed full trygghet.
En längre garanti är inte nödvändig, då sådana endast
omfattar fel som inte kommer att uppstå och en längre
fönstergaranti skulle därmed inte vara till någon nytta för dig.
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Garantier
SP Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter.
Tack vare detta kan vi lämna en generös garanti.
Trä
Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti.
Röta i trä (behandlade produkter): 10-års garanti.
Röta i trä (obehandlade produkter): Ingen garanti.
Kundens ansvar: Ändträ på träfönster/dörrar måste målas
om vid behov för att garantin ska gälla. Träfönster och dörrar
som sitter på hårt väderutsatta positioner ska ommålas vid
behov under garantitiden. Utsidan av laserade produkter ska
ses över årligen och underhållas vid behov.

Fönster- och dörrfunktionen
Öppnings- och stängningsfunktionen: 10-års garanti.
Täthet1 mot luft och vatten: 10-års garanti.
Kundens ansvar: Montaget ska vara utfört enligt
medföljande monteringsanvisning.

Utvändig aluminiumbeklädnad
Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti.
Montage och täthet: 10-års garanti.
Kundens ansvar: Aluminiumet ska rengöras årligen.

Glas2
Kondens i isolerruta: 10-års garanti.
Synliga fel på glas: 1-års garanti.
Kundens ansvar: Garantin gäller isolerglasets täthet, gäller
ej vid yttre påverkan på isolerglaspaketet.

Beslag
Funktion: 10-års garanti.
Ytbehandling: 10-års garanti.
Kundens ansvar: Gäller endast om beslaget använts
och underhållits korrekt.

Tillbehör
(Spröjs, solskydd, insektsnät, spaltventil samt övriga
komponenter som inte är fabriksmonterade):
5-års garanti.
Kundens ansvar: Ska monteras och underhållas enligt
föreskrifter.

Garantivillkor
1. Garantierna gäller samtliga produkter med isolerglas3.
Felanmälan hanteras i enlighet med ABM07, eller annat
mellan parterna gällande avtal.

2. Garantin täcker reparation, alternativt vid behov, ny
produkt samt vad som i branschen anses vara normala
kostnader för fönstermontage. Garantitiden för en produkt
börjar normalt löpa från det datum då produkten levererades.
Levereras produkten till ett projekt där slutbesiktning görs
räknas garantitiden från datumet för slutbesiktningen.
För att garantin ska kunna göras gällande krävs att
produkten är monterad i Sverige eller Åland enligt
medföljande monteringsanvisning samt underhållen
enligt medföljande skötselanvisning och att giltigt kvitto
kan uppvisas från inköpsstället. Garantin gäller även för de
följdkostnader som kan uppstå genom fel på produkten,
dock till ett maxbelopp på 15% av försäljningsvärdet. Följd
kostnader för produkter med en försvårande inbyggnad
täcks dock inte av garantin. Garantivillkoren gäller också i
relation med konsument under förutsättning att bestäm
melserna är till förmån för konsumenten.
Vid en reklamation/felanmälan ska följande göras:
1. Anmäl skadan/problemet till ditt inköpsställe/
återförsäljare.
2. Beskriv problemet så utförligt som möjligt, bifoga alltid
foton som visar problemet, komplettera närbilder med ett
foto på två meters avstånd. (det underlättar hanteringen av
ärendet).
Inköpsstället/återförsäljaren sköter därefter all
kommunikation med SP Fönster.
Vid frågor kontakta din återförsäljare!

Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

1) Tätheten mellan karm- och fönsterbåge, tätheten i glasningen av isoler
glaset, samt tätningen i karm- och bågförbanden. Tätningslister får inte må
las över, starka kemikalier får inte användas och underhåll av målning ska
göras enligt skötselanvisningar.
2) Vi använder Svenska Planglasföreningens riktlinjer för reklamationsbe
dömning. Med ”kondens” i isolerruta avses inte kondens på isolerglasets ut
sida. Denna kondens är inte ett produktfel utan ett tecken på bra isolering.
3) Garantier för övriga produkter regleras i enlighet med ABM07.
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Bevisen för fönstrens höga hållbarhet
Den medvetna konsumenten ställer krav, det tycker vi är bra! För att
du ska kunna försäkra dig om att du gör ett bra val vad gäller kvalitet
och hållbarhet innehar vi flera märkningar och certifieringar.

Miljömärkningen Svanen

P-märkning

När du väljer ett Svanenmärkt fönster får du
ett fönster som är extra väl värmeisolerat för
att minska energiåtgången. Fönster måste
dessutom hålla hög kvalitet och funktions
testas för att få märkningen. Svanen ställer
även krav på träråvara, produktion, energi
effektivitet, återvinningsbarhet och kemiska
produkter. De flesta av våra fönster går att få
som Svanenmärkta genom att du väljer till
ett extra energiglas och varmkant.

P-märket är en erkänd kvalitetsmärkning.
Den visar att m
 inimikrav på fönstrets väsent
liga egenskaper är uppfyllda, att produkten är
typprovad och har klarat hållbarhetskraven
för material och komponenter. Kvaliteten hos
märkta fönster garanteras genom att RISE,
Research Institutes of Sweden, övervakar till
verkningen.

Energimärkning – EQ
Genom att välja energimärkta fönster kan
du sänka energiförbrukningen i ditt hus och
minska dina koldioxidutsläpp. Energimärk
ningen är bevis på att vi har gjort tester eller
beräkningar enligt internationell standard.
Läs mer på sidan 49.

Svensk Fönster & Dörrkontroll
Svensk Fönster & Dörrkontroll är industrins
egna system för godkännande och kvalitets
märkning av fönster och ytterdörrar på den
svenska marknaden. Märkningen bygger på
europastandarder men har också ett natio
nellt anpassat innehåll som syftar till att höja
kvaliteten.

CE-märkning
Alla dörrar och fönster som säljs inom EU
måste vara C
 E-märkta. Märkningen visar att
produkten är tillverkad, testad och godkänd
enligt gällande europeisk standard.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en förening som
jobbar för en hållbar byggbransch, stödjer
produktutveckling av giftfria produkter och
som har certifierat flera av våra produkter.
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BASTA
Basta-systemet bidrar till att uppnå Sveriges
nationella m
 iljömål ”Giftfri miljö” genom att
fasa ut ämnen med farliga egenskaper från
bygg- och anläggningsprodukter. Vi är anslut
na till Basta-systemet, i vilket man öppet kan
söka upp vad olika produkter innehåller.

Sunda Hus
Sunda hus värnar om hållbart byggande och
genom deras bedömning kan vi säkerställa att
vi arbetar effektivt med medvetna materialval.

FSC & PEFC
Vårt fönstervirke är certifierat enligt antingen
FSC eller PEFC. Det innebär att virket kommer
från hållbara skogsbruk som bedrivs med hän
syn till människor och miljö.

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001 & 9001
Vår organisation har ett miljöledningssystem
och ett kvalitetsledningssystem som är
certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.
De visar att vi arbetar systematiskt med att
minska vår miljöbelastning, samt ständigt för
bättrar vår verksamhet för att möta kundernas
behov.
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Besöksadress: Snickarvägen 12, 828 30 Edsbyn | Postadress: Svenska Fönster AB, 828 81 Edsbyn
Tel: +46 271-291 00 | Mail: info@spfonster.se | spfonster.se

Samtliga papper
är kontrollerade
för miljömärkt
tryckning.

