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Tillsammans med designateljen Kiska har vi utarbetat 
handtagserien dESIGN+. Handtagen tillverkas av aluminium 
och är gjorda av hög kvalitet. Du kan välja dina Kiska 
handtag med eller utan nyckellås.

HANDTAG

SPRÖJS

KULÖRER

GLAS
Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer i vår 
egen glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade 
glas med inbrottsskydd till en hel del andra kombinationer 
som bidrar till låga   u-värden och bra ljustransmission. 
Vi använder oss av de flesta välkända glassorterna på 
marknaden.

DUPLEX 
SPRÖJS

LÖSTAGBARA 
MAGNETSPRÖJS

MELLANGLAS 
SPRÖJS

Du kan välja isolerglas med inbyggd spröjs eller spröjs som 
limmas på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer.

Vi erbjuder dig ett brett utbud av kulörer. Se några  
exempel nedan.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slät

koboltblå

antracit ådrad

vit 

*PVC-folien med den utvalda kulören värms på PVC profilen med en speciell 
teknik vilket gör färgen mycket slittålig.

Glasdelande sprojs 
i PVC/aluminium, 
25 mm, 40 mm, 
55 mm.

Finns att få i olika 
färger, storlek  
25 mm.

Aluminium 
vitlackerad 8 mm,
18 mm, 26 mm 
och 45 mm.

Altdeutsh Atlantic NiagaraMaster-Carré

Exempel på ornamentglas tillgängliga



FLER
FÖRDELAR

PIXEL

Nya generationens PVC- fönster



1    Originell, smalare och elegantare profil som framhäver 
interiörens karaktär.

2    Med lägre profiler och större glasytor blir fönstret 
energisnålare.

3   Adjufixmontage

4    Karm och båge är stålförstärkt vilket ger möjlighet att 
tillverka stora fönster. 

5   Bottenprofil för droppbleckmontage.

6    Möjlighet att projektera skjutdörrar baserade på 
följande serier: PSK, PSK-Z och PSK Atrium.

7    Inåtgående eller utåtgånde fönsterdörr med  
1 eller 2 lufter.
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6 U-värde = 0,9 W/(m²K)
VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT

ISOLERING SÄKERHET KOMFORT OCH 
FUNKTIONALITET

ESTETIK HÅLLBARHET

6-kammarprofil klass A. Yttre 
profilväggar 3mm, profildjup 
70mm, stålförstärkt

Förstärkta beslag fastskruvade 
i stålförstärkningen

Mikroventilation Enkel och modern form av 
profilen, i enlighet med de 
senaste trenderna inom 
arkitektur

Winkhaus ProLight beslag

u-värde = 0,9 W/m²K med ett 
3-glas med Warmatec varmkant,  
Ug =0,6 W/m²K

beslag i motståndsklass RC1 
och RC2

Finns med mellanglaspersienner Rektangulära, skarpt definierade 
kanter av profiler och 
glasningslister

Inbyggda förstärkningar av 
galvaniserat stål

Tätningslister av EPDM-gummi Handtag kan fås med nyckel och 
barnspärr

Går att få som Tilt-skjutdörr PSK Tätningar i hörnen på 
glasningslisten i 45 graders 
vinkel

10 års garanti, 10 års färggaranti

Finns med dolda gångjärn Magnetspröjs

Går att få med låg tröskel i PVC 
eller/aluminium (Win-step)

Smäckra profiler ger större
glasyta

PIXEL

FÖRDELAR MED PIXEL
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FÖR ETT FRISKARE HEM

Ger en lämplig ström av luft genom huset, vilket förbättrar boendekomforten 
och motverkar fukt.

VENTILATIONSSYSTEM

SPÄRRANORDNING 
ASSA FIX 184 för fönsterdörrar

TILLBEHÖR

WARMATEC

Varmkant Warmatec är tillverkad av både 
ädelstål och plast, som ger en perfekt 
kombination av förstklassig prestanda och 
estetiska egenskaper. Warmatec minimerar 
risken för kondens i fönstrets hörn där det 
är som kallast. Finns för alla våra produkt-
serier i färgerna svart, brunt och grått.

BOTTENPROFIL FÖR 
DROPPLECKMONTAGE

För korrekt droppbleckmontage
är detta standard på alla våra
fönster och fönsterdörrar. 

MYGGNÄT

Nätet är gjort av glasfiber och skyddar 
mot insekter i hemmet. Du kan även välja 
insektsnät för dörrar med gångjärn som 
ger en smidig utgång till balkongen eller 
terrassen.

SÄKERHETSBESLAG

KISI2 barnspärr till KISKA handtag.

LÅGA ISOLERADE
TRÖSKLAR

Den låga tröskeln på 24 mm  
i PVC/aluminium gör det smidigt att  
gå ut på balkongen eller terrassen. 

TÄTNING

Tätningslister i matchande färger står 
emot väderpåverkan som fuktighet, 
vattenånga och UV-strålning.

SPALTVENTILER

SilverBlanc RAL 9016

FÄRGER


