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Fast karm (HFK/HFKA). Ytterdörr Rosa från Diplomatdörrar.
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ÅRS GARANTI

Läs om våra gara
ntier på
www.outline.se

Riktigt bra fönster
Det kan vara lätt att göra det svårt för sig. På Outline är vi experter på att göra det svåra till
något enkelt. Vårt erbjudande grundar sig på en sak – riktigt bra fönster. Det blir enkelt för dig.
I vårt breda sortiment hittar du alltid något som passar ditt hus och dina förutsättningar.
Våra fönster tillverkas med stor omsorg av tät och kraftfull furu. Det ger lång hållbarhet så att
du slipper måla om för ofta.
För att göra det ännu smidigare har vi våra kunniga och hjälpsamma fackhandlare över
hela Sverige. De hjälper dig när du vill titta närmare på produkterna, få svar på dina frågor
eller göra själva fönsterbytet.
Välkommen till Outline – riktigt bra fönster helt enkelt.
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Fast karm (HFK) med mellanglasspröjs.
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Aluminiumbeklädd fast karm (HFKA) och altandörr med utanpåliggande spröjs (HFDKFA). Fri form trä med spröjs.

Nybyggnation
eller fönsterbyte?
Oavsett om ditt hus är helt nytt eller har en lång historia, är valet
av nya fönster en viktig faktor. Våra 3-glasfönster är det självklara
alternativet vid nybyggnationer och hjälper dig att hålla nere
uppvärmningskostnaderna. Vilken stil du än har byggt ditt hus i,
har du möjlighet att få fönster som har en karaktär som förhöjer
helhetsintrycket.
Outlines fönster har blivit särskilt uppskattade av gör-det-självare som söker
ett kvalitativt sortiment som gör det enkelt att utföra fönsterbytet på egen hand.
För även om vi vet att vi har ytterst kompetenta fackhandlare som kan ta hand om
det praktiska, är det många som renoverar sina hus själva. Det gäller i synnerhet när
sommarstugor, Attefallshus, båthus och liknande byggnader ska få ett lyft. Med våra
monteringsanvisningar blir arbetet enklare och behöver du extra tips och information
finns din fackhandlare tillhands.

TÄNK
PÅ!
God planering är en förutsättning när du
ska byta fönster. Vilka fönster ska bytas, ska
storleken vara densamma i hela huset och vad
behöver du för att utföra bytet?
Viktigt att komma ihåg när du beställer dina
fönster är även att ha en lämplig förvaringsplats där de står skyddade från väder och vind.
Inför bytet är naturligtvis måttagningen en
nyckelfaktor.
På sid 22 hittar du en sammanfattning av vanliga
termer och annan nyttig fönsterkunskap som
gör det lättare att välja rätt fönster.
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Fast karm (HFK) och fria former.

Aluminiumbeklädda vridfönster (HFA) och altandörr (HFDKFA).
Fast karm (HFKA). Kryssen är mellanglasspröjs.

Aluminiumbeklätt vridfönster (HFA)
med genomgående bågposter.

Aluminiumbeklädda vridfönster (HFA) och fast karm (HFKA) med genomgående bågposter.

Fria former med spröjs.
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Aluminiumbeklädda vridfönster med spröjs (HFA) och fri form. Pardörr Svea från Diplomatdörrar.
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Aluminiumbeklädda, fasta fönster med spröjs (HFKA).

Fasta fönster (HFK).

TÄNK
PÅ!
Aluminiumbeklädda fasta fönster med bågposter (HFKA) och fri
form (runda). Pardörr Britta från Diplompatdörrar.

Vridfönster (HF) med genomgående bågpost.

Välj fönster som passar till
just ditt hus i stil och uttryck.

Aluminiumbeklädda vridfönster (HFA) och fri form (det runda).
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Välj rätt fönster
Valfriheten är ett kännetecken för Outline. Du kan på ett enkelt och snabbt sätt hitta ett fönster
som harmoniserar med ditt hus. Även om sortimentet är brett och tillvalen och tillbehören är
många, finns det några grundfaktorer att utgå ifrån när du ska välja fönster.
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Börja med glasen
3-glas eller 2-glas? Antalet glas är starten på ditt fönsterval. Med 3-glas får du
isolerande egenskaper av högsta klass, vilket gör det till det bästa valet när det
gäller energibesparing. 2-glas är ett prisvärt och något enklare alternativ som
lämpar sig väl till exempelvis fritidshuset eller garaget.

2

Rätt material
Trä eller aluminium? På Outline har vi båda varianterna i sortimentet. Känslan
som fås av ett riktigt bra träfönster är något alldeles extra och vi använder alltid
noggrant utvald furu av hög kvalitet. Våra aluminiumfönster har en stomme av trä
och skyddande aluminium på utsidan. Det gör att underhållet blir minimalt och
att tåligheten mot regn och blåst blir mycket hög.

3

Vilken typ är du?
Hängningen på ditt fönster är viktig för både funktion och stil. Tänk noga igenom
vilken fönstertyp som passar ditt hus. Vridfönster är våra mest populära fönster
och kan anpassas till många olika stilar. De svängs runt 180 grader, vilket gör dem
bekväma att putsa. Vi erbjuder även sidhängda och överkantshängda fönster
samt fönster med fast karm som inte kan öppnas.

4

Forma fritt
Ibland kan det vara dags för något annat än rektangulära fönster. Outline kan
leverera fönster efter dina önskemål om form och ge ditt hus ett karaktäristiskt
utseende. Fria former är också en möjlighet för dig att få ljusinsläpp där utrymmet
är begränsat.

5

Helt eller delat
Ditt nya fönster kan ha en hel glasyta eller delas med hjälp av en eller flera fönsterposter. I regel har fönster i modern stil hel glasyta, medan traditionella fönster är
2- eller 3-luftsfönster med fönsterposter i karmen eller i fönsterbågen.
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Aluminiumbeklädda vridfönster (HFA). Fast karm (HFKA). Kryssen är mellanglasspröjs.
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3-glasfönster
Välisolerat, modernt och flexibelt – det är inte konstigt att 3-glasfönster
är det mest populära valet till nybyggda hus eller för dem som byter
fönster. Glasets isolerande, energibesparande egenskaper lönar sig i
längden och gör det möjligt att ha fönster från golv till tak.
3-glas aluminium – snyggt och slitstarkt
Outline erbjuder 3-glasfönster som kombinerar aluminiumbeklädd utsida med en
stilren och rak profil på insidan. Du får därmed fönster som är mycket motståndskraftiga
mot väder och vind, samtidigt som träkänslan finns bevarad i stommen.
3-glas trä – kvalitet som lönar sig
Träfönster av hög kvalitet ger en oslagbar känsla och ett fint utseende till alla typer
av hus. Vi använder noggrant utvald furu och målar med ett färgsystem som gör
fönsterna slitstarka och vackra. Det märks och syns, både nu och sen.

P-märkta fönster
P-märket innebär att fönstrets konstruktion och
glas granskats mot en rad tekniska krav såsom
luft- och regntäthet. Helt enkelt kontrollerat
för att kunna klara stora påfrestningar.

Outlines fönster med 3-glas isolerruta
Vridfönster – Vårt populära vridfönster underlättar fönsterputsningen.
Sidhängt – 3-glasfönstren finns naturligtvis med klassisk sidhängning.
Överkantshängt – 3-glasfönstren finns även hängda i överkant.
Fast karm – Ett ekonomiskt alternativ och en bra lösning intill fönsterdörrar.
Altandörr – Som enkel och pardörr. Se även våra skjutpartier på sidan 18.
Vädringslucka – Frisk luft utan myggor. Separat eller integrerad i fönstret.

Valfri kulör som tillval
Alla fönster är inte vita. Du kan välja till att få dina
fönster i vilken kulör du vill och våra aluminiumfönster kan du även beställa i olika nyans på inoch utsida. Ett annat alternativ är lasyr i fyra olika
nyanser. Alla våra fönster görs av utvalt trä och
målas med grundfärg samt två lager toppfärg.

10 ÅRS
GARANTI

Aluminiumbeklätt 3-glas vridfönster 1-luft (HFA1).

Läs mer om våra garantier på
www.outline.se

11

Outline broschyr.indd 11

2014-12-19 08:16

Vi föreslår nyfoto

3-glas sortiment
VRIDFÖNSTER

Outlines mest populära fönstertyp kan anpassas till många olika typer av hus och stilar.
Beslagen gör det möjligt att vända vridhängda fönster 180 grader och när utsidan hamnar
inåt rummet blir fönsterputsningen smidig. Fönsterbågen kan också hållas öppen i ett fast
vädringsläge och fönstret levereras alltid med utfallsspärr som kräver två händer för att öppnas.

Rak insida
Modernt utseende med raka kanter på insidan.
HF
Vridfönster 1-luft

SIDHÄNGT

En traditionell svensk fönstertyp med gångjärn på sidan. Levereras med fönsterbroms
i ett luft för att underlätta vädring. Kan kompletteras med barnsäkerhetsbeslag
för ännu högre säkerhet.

Anpassade fönster med spröjs

HFS
Sidhängt 1-luft

HFS2
Sidhängt 2-luft

HFS3
Sidhängt 3-luft

Alla hus kan ha energieffektiva Outline
fönster. Med rätt spröjs kan våra 3-glasfönster anpassas till att passa just ditt hus.

FAST KARM

Fast karm innebär att fönstret inte kan öppnas. Det är ett mycket ekonomiskt alternativ och
passar på ställen där det inte är nödvändigt med öppningsbara fönster. Intill en balkong eller
mot en altan, där du enkelt kan putsa fönstret från utsidan, är exempel på det.

1,0
U-värde ned till 1,0
U-värde är ett mått på fönsters värmeisolerande
egenskaper, ju lägre desto bättre.

HFK
Fast karm 1-luft

HFK
Fast karm med
fast mittpost för
att likna ett HFS2

• Fönster och dörrar i trä med
3-glaskassetter har u-värde 1,3.
• Aluminiumbeklädda fönster och
dörrar med 3-glaskassett har u-värde 1,2.
• För aluminiumbeklädda fönster kan vi
som tillval erbjuda så låga u-värden
som 1,0.

12
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TILLVAL FÖR ALLA 3-GLASFÖNSTER
TILLVAL TILLBEHÖR

Glas

Kulörer

Ventilation

Glas

ÖVERKANTSHÄNGT

Alla fönster i sortimentet kan fås med olika glastillval,
som exempelvis härdat glas, råglas och frostat glas.

Här sitter gångjärnen i fönstrets överkant. En vanlig lösning i källare, garage och andra
ställen där det av olika skäl blir opraktiskt med vridbara fönster. Kan kompletteras
med barnsäkerhetsbeslag för ännu högre säkerhet.

TILLVAL TILLBEHÖR

Glas

Säkerhet(lås)

Bågposter

Kulörer

Ventilation

Kulörer
Persienn

TILLVAL TILLBEHÖR

HFÖ
Överkantshängt 1-luft

Plissé

Spröjs

Rullgardin

Vitt är standard för Outlines fönster men andra kulörer
för färg eller lasyr finns som tillval.

Säkerhet(lås)

Bågposter

Kulörer

Ventilation

Spröjs

TILLVAL TILLBEHÖR

Glas

Persienn

Ventilation
Plissé

Rullgardin

En spaltventil som är integrerad i fönstret passar utmärkt
när du vill ha in frisk luft utan att ha fönstret öppet.
Glas

Säkerhet(lås)

Bågposter

Persienn

Plissé

Kulörer

Ventilation

Bågposter

Spröjs

Spröjs

ALTANDÖRRAR

Outlines altandörrar kan fås i en rad olika utföranden för att passa dina önskemål. Välj bland
annat mellan bröstning undertill eller helglasad dörr. Som tillval finns också flera alternativ
som spröjs och olika låsbara handtag. Alla våra dörrar levereras med broms.

Säkerhet(lås)

TILLVAL TILLBEHÖR

Säkerhetslås
Rullgardin

Outline har flera olika lås som tillval och du kan även välja
låsning med nyckel. Om fallhöjden är 2 meter eller högre
ska du ha säkerhetsanordningar som förhindrar fallolyckor.
Glas

Säkerhet(lås)

TILLVAL TILLBEHÖR

Persienn

HFD
Altandörr
helglasad

HFDP
Altanpardörr
helglasad

Glas

Kulörer

Säkerhet(lås)

Bågposter

Persienn

Plissé

Kulörer

Ventilation

Bågposter

Spröjs

Rullgardin

Bågposter
Vill du ha ett helt eller delat fönster? Bågposter
kan sättas i karmen eller i fönsterbågen för att
dela upp fönstret på olika sätt.
Plissé

Rullgardin

Ventilation

Spröjs

Spröjs

Persienn

HFD
Altandörr
med fyllning

HFDP
Altanpardörr
med fyllning

Plissé

Spröjs är ett tillval som dela upp varje glasyta i flera rutor
för att anpassa det till stilen på ditt hus. Välj mellan fasta
spröjs som monteras mellan glasen eller lösa spröjs som är
placerade på utsidan.
Rullgardin

Anpassning

Anpassningar
Med olika anpassningar, som specialstorlekar, allmogeprofilerad insida och extra fönsterbroms, får du ditt
fönster precis som du vill ha det.

Du hittar mer information om
våra tillval på www.outline.se
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2-glas sidhängt 3-luft. (DF3)
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2-glasfönster
2-glasfönster är ett prisvärt val för fritidshuset eller andra byggnader
som du inte vill bekosta med de bäst isolerade fönstren. De är ett
enklare alternativ till 3-glas, men har samtidigt en stilren och
modern konstruktion. Det gör dem mer energieffektiva än gamla
kopplade 1+1 fönster.
Välj rätt luftantal
Våra 2-glasfönster har en stomme av svenskt trä och är anpassningsbara genom
att du kan välja olika poster och spröjs. I sortimentet hittar du ett flertal varianter
– från 1-lufts- till 6-luftsfönster. Karmen och bågen har traditionell profil på insida
och den isolerande luftspalten i glaskassetten reducerar värmeförlusterna. Samtliga
2-glasfönster är utåtgående med gångjärn på sidan, alternativt överkantshängda
för att passa som exempelvis källarfönster.

2-glasfönster
Ett enklare alternativ till 3-glas, med
en stilren och modern konstruktion.

Outlines fönster med 2-glas isolerruta
Sidhängt – 2-glasfönstren finns med eller utan mittpost.
Överkantshängt – 2-glasfönster för källare med mera.
Altandörr – Matchande enkeldörrar, med helt glas eller bröstning.
Vädringslucka – Separat.

Valfri kulör som tillval
Alla fönster är inte vita. Du kan få dina fönster i
vilken kulör du vill. Ett annat alternativ är lasyr i
fyra olika nyanser. Alla våra fönster görs av utvalt
trä och målas med grundfärg samt toppfärg.

5 ÅRS
GARANTI!

2-glas sidhängt 2-luft med spröjs (DF2).

Läs mer om våra garantier på
www.outline.se
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2-glas sortiment
SIDHÄNGT

En traditionell svensk fönstertyp med gångjärn på sidan. Levereras med stormhasp
i samtliga luft för att underlätta vädring. Kan kompletteras med barnsäkerhetsbeslag
för ökad säkerhet.

Profilerad insida

DF
Sidhängt 1-luft

DF3
Sidhängt 3-luft

DF2
Sidhängt 2-luft

DFTP4
Sidhängt 4-luft
på höjden

DF2T
Sidhängt 2-luft
på höjden

DFTPP6
Sidhängt 6-luft
på höjden

Återskapa husets ursprungliga stil med
allmogeprofil på karmar och bågar. Behåll
känslan med klassiska stormhakar och beslag.

Anpassade fönster med spröjs
Med rätt spröjs kan våra 2-glasfönster anpassas till just ditt hus.

2-glas sidhängt 2-luft. (DF2)
16
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TILLVAL FÖR ALLA 2-GLASFÖNSTER

ÖVERKANTSHÄNGT

TILLVAL TILLBEHÖR

Här sitter gångjärnen i fönstrets överkant och stormhaspen gör det enkelt att vädra.
En vanlig lösning i källare, garage och andra ställen där det av olika skäl blir opraktiskt med
vridbara fönster. Kan kompletteras med barnsäkerhetsbeslag för ökad säkerhet.
Glas

Kulörer

Ventilation

Glas
Alla fönster i sortimentet kan fås med olika
glastillval, som exempelvis härdat glas, råglas
och frostat glas.

Liggande

Säkerhet(lås)

Bågposter

Spröjs

TILLVAL TILLBEHÖR

DFÖ
Överkantshängt
Persienn

Glas

Plissé
TILLVAL TILLBEHÖR

Kulörer

Rullgardin

Ventilation

Kulörer
Vitt är standard för Outlines fönster, men andra
kulörer för färg eller lasyr finns som tillval.
Glas
Säkerhet(lås)

Bågposter

Kulörer

Ventilation

Spröjs

ALTANDÖRRAR

Outlines altandörrar kan fås i en rad olika utföranden för att passa dina önskemål. Välj bland
annat mellan bröstning undertill eller helglasad dörr. Som tillval finns också flera alternativ
som spröjs och olika låsbara handtag. Alla våra dörrar levereras levereras med broms.

Säkerhet(lås)
Persienn

Säkerhetslås
Plissé

Bågposter

Spröjs

Rullgardin

TILLVAL TILLBEHÖR

Outline har flera olika lås som tillval och du kan
även välja låsning med nyckel. Om fallhöjden
är 2 meter eller högre ska du ha säkerhetsanordningar som förhindrar fallolyckor.

Glas

Säkerhet(lås)

TILLVAL TILLBEHÖR

DFD
Altandörr
helglasad

DFD
Altandörr
med fyllning

Persienn
Glas

Kulörer

Säkerhet(lås)

Bågposter

Persienn

Plissé

Kulörer

Ventilation

Bågposter

Spröjs

Rullgardin

Bågposter
Vill du ha ett helt eller delat fönster? Bågposter
kan sättas i karmen eller i fönsterbågen för att
dela upp fönstret på olika sätt.
Plissé

Rullgardin

Ventilation

Spröjs

Spröjs

Persienn

Plissé

Spröjs är ett tillval som dela upp varje glasyta i flera
rutor för att anpassa det till stilen på ditt hus. Välj
mellan fasta spröjs som monteras mellan glasen
eller lösa spröjs som är placerade på utsidan.
Rullgardin

Anpassning

Anpassningar
Med olika anpassningar, som specialstorlekar och
smygspår, får du ditt fönster precis som du vill ha det.
Du hittar mer information om
våra tillval på www.outline.se
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Aluminiumbeklätt
enkelt skjutparti (SKDA).
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Öppen utsikt
Du köper dem för att öppna upp huset under sommaren. Mot trädgården, altanen eller balkongen. Vi bygger skjutpartierna så att du
kan stänga ute kylan på vintern. Våra skjutpartier har 3-glaskassetter,
därför att stora glasytor inte ska orsaka onödiga energiförluster, och
för att de ska var enkla att öppna och stänga är de av lyftglidtyp.
Som standard har de väldigt genomtänkta funktioner. Som tillval
finns allt du kan önska dig av ett stort glasparti.
Utsida av aluminium
Aluminiumbeklädd utsida är ett klokt tillval. Då får skjutpartierna ett mycket effektivt
skydd mot väder och vind, och blir i det närmaste underhållsfria. Partierna har en
slät profil både med eller utan aluminium.
Fast fönsterparti
Planerar du en hel vägg i glas? Vid sidan om skjutpartierna kan du få fasta
fönsterpartier med linjerande glas. Se modellerna på www.outline.se
Outlines skjutpartier med 3-glasfönster:
Enkelt skjutparti – Karm med öppningsbart plus fast parti.
Parskjutparti – Karm med öppningsbart plus fasta partier.
Fast karm – Fasta fönsterpartier med linjerande glas.

Säkra glas i skjutpartiet
Är det helglasade skjutpartiet stängt eller
öppet? Det är lätt att ta miste. För att inte
orsaka skärskador på barn eller vuxna, har alla våra
skjutpartier härdat glas både på insida och utsida.
Läs mer om säkerhetsglas på sidan 24.

19
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Våra persienner går att
få i flertalet olika färger.

Persienn.

Plisségardin.

Rullgardiner ger ett bra skydd mot sol och insyn.

20
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Tillbehör
– en komplett känsla
Glasval, material och hängning är grunden i ditt fönster. Tillbehör
som persienner, gardiner och myggnät är detaljer som gör det
fulländat. Outline har ett stort urval av tillbehör som bland annat
ger skydd mot insyn och sol. Vill du göra det så smidigt som möjligt
måttbeställer du dina tillbehör tillsammans med fönstren för att få
perfekt passform.
Persienn
Ett klassiskt solskydd i aluminium och plast som låter dig styra hur mycket ljus som
kommer in i rummet. Överlist, underlist, linhållare och vridstång levereras i vit eller
brun kulör som standard. För lamellerna finns flera kulörer som standard och tillval.
Önskar du specialmått är det möjligt mot tillägg.
Plisségardin
Snyggt och praktiskt solskydd av textil som är ett alternativ till vanliga gardiner.
Välj bland sex olika standardkulörer för tyget. Struktur- och linnetyg finns som tillval.
Plissé top down
Plissé top down är tvåvägsmanövrerad och kan ställas i valfri position – uppifrån
och ner, eller tvärtom – för att fungera som både solskydd och insynsskydd.
Rullgardin
Ett snyggt solskydd och insynsskydd för hela huset. Mycket enkelt att manövrera.
Som standard levereras underkantshängd väv, men överkantshängd är möjligt mot
tillägg. Finns i flera standardkulörer, men ha i åtanke att mörka färger dämpar ljus
bättre än ljusa.
Lamellgardin
Elegant gardin med stram form som ger skydd mot både insyn och solljus.
Passar särskilt väl till höga fönster och modern inredning. Lamellerna är av
polyester och skenan i aluminium. I sortimentet kan du välja bland ett flertal
olika standardkulörer.
Myggnät
Monteras invändigt och gör att du kan sova med fönstret på glänt utan att mygg
och insekter blir ett besvär. Anpassas till din valda fönsterstorlek med 160 cm som
maximal bredd och höjd. Tillgängliga kulörer är vit, brun och silvergrå. Nätet är grå
plastad glasfiber.

En plisségardin ger ett snyggt och praktiskt solskydd.

Exempel på färger – plisségardin

Vit

Sand

Mocca

Stålgrå

Grafitgrå

Svart

Exempel på vävtyper – plisségardin

Du hittar mer information om barnsäkra solskydd på sidan 24.
Slät

Linne

Mörkläggning
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Bra att veta
Oavsett om du går runt i din butik eller sitter hemma vid datorn och
letar efter fönster, finns det några ord och begrepp som kan vara bra
att veta lite mer om. Därför har vi samlat lite enkel och nyttig
fönsterkunskap som gör dig tryggare i ditt val.
Modulmått
Alla Outlines fönster betecknas med modulmått som visar hur stort hål i väggen
som krävs. Karmens yttermått är alltså något mindre (10-20 mm) för att kunna justera
och dreva vid montering. Exempelvis är ett vridfönster 10×10 (dm) i verkligheten
980×980 mm.
Fönsterluft
Utseendemässig indelning inom en och samma karm. Lufterna styrs främst av
möjligheten att öppna dem men begreppet kan även användas för enheter
i samma karm som inte är öppningsbara.
Bågpost
En fast och glasdelande bågpost får ett 1-luftsfönster att se ett ut som ett flerluftsfönster. Tillverkas i trä alternativt aluminium.
Spröjs
Spröjs är det optimala sättet att anpassa fönstren till stilen på just ditt hus. Hos
Outline hittar du många olika alternativ för att matcha så många stilar och tidsepoker
som möjligt och vi har spröjs till samtliga varianter av fönster. Fast spröjs tillverkas
av trä, är glasdelande och monteras i det yttersta glaset. Löstagbar spröjs består av
komposit, aluminium eller trä och knäpps fast på det yttersta glasets utsida. Kan tas
bort när fönstret ska putsas.
Mellanglasspröjs tillverkas av aluminium och sätts mellan glasen i glaskassetten.
Är inte glasdelande och finns till både 2- och 3-glasfönster. Håller sig fina år efter år
och är inte i vägen vid fönsterputsning.
U-värde
Beteckning på fönstrets värmeisolerande förmåga. Ju lägre u-värde desto bättre
isoleringsförmåga.

Bågposter

0:1

1:0

1:1

0:2

1:2

1:0

2:0

3:0

1:1

2:1

3:1

Spröjs

2:2

1,0
U-värde ned till 1,0
U-värde är ett mått på fönsters värmeisolerande egenskaper, ju lägre desto bättre.
• Fönster och dörrar i trä med
3-glaskassetter har u-värde 1,3.
• Aluminiumklädda fönster och 		
dörrar med 3-glaskassett har u-värde 1,2.
• För aluminiumklädda fönster kan vi som
tillval erbjuda så låga u-värden som 1,0.
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TÄNK
PÅ!
Fönsterterminologi

Mät på rätt sätt

Karm
Båge
Spröjs
Tvärpost
Mittpost
Luft
Glasningslist
Gångjärn

Våra fönster anges i modulmått med intervaller
på 10 cm. När du ska planera för att sätta in
nya fönster, mäter du fönsterhålet i väggen
utan foder/lister. Välj sedan det närmaste
modulmåttet som är mindre än hålet. Det är
också möjligt att specialbeställa andra storlekar
än modulmått.
För rektangulära fönster anges måtten i ordningen
bredd x höjd. Runda eller halvrunda fönster
anges med diametern och för trekantiga eller
andra former krävs en måttskiss.

Höjd

Isolerglas
Ett paket som består av 2 eller 3 sammansatta glas med en distans. Paketet är
förseglat och har inte någon form av ventilation. Energiglas har en osynlig kemisk
beläggning på insidan av glaset som hindrar värmebortfall.
Ädelgas
För att förbättra u-värdet kan argon och kryptongas användas i isolerglas.
Gaserna är helt ofarliga och isolerar bättre än luft.
Kondens på insidan
Uppstår när varm och fuktig luft från rummet kyls ned på den kalla glasytan.
Kan uppstå på grund av exempelvis byggfukt eller otillräcklig ventilation vid fönstret.
Tätt hängande gardiner eller en fönsterbräda som är placerad för nära väggen är
några faktorer som kan hindra luft från att cirkulera intill fönstret och därigenom
orsaka kondens.
Kondens på utsidan
Uppstår tack vare att minimalt med värme tränger ut till det yttersta glaset och är
alltså ett tecken på att fönstret är välisolerat. Fenomenet visar sig i regel under höst
och vår då temperaturskillnaden mellan natt och dag är stor.

Bredd
Vägg

Karm
Mät alltid hålet i väggen, från vägg till vägg.

Behöver du hjälp?
Din återförsäljare kan bistå med goda råd
och tips. De har även kontakt med lokala
hantverkare om du vill få tips om snickare
som kan utföra ditt fönsterbyte. Det är också
till återförsäljaren du vänder dig om du vill ha
fönster med annorlunda form. Gör en skiss och
visa upp så återkommer återförsäljaren med
pris och leveranstid.
Välj fönster på webben
På www.outline.se hittar du allt du
behöver när det gäller fönster.
23

Outline broschyr.indd 23

2014-12-19 08:16

Var så säker
Ibland behöver hemmets trygga vrå bli lite extra tryggt. Lås, säkerhetsglas och barnsäkra solskydd är praktiska lösningar som tar hand om det.
Säkert hem med säkert glas
Bra fönster är en faktor som bidrar till att skapa en tryggare och säkrare hemmiljö.
Sedan 2013 finns därför Boverkets nya regler om säkerhetsglas, som gäller för både
nya hus och fönsterbyte i befintliga hus och som syftar till att minimera riskerna för
både vuxna och barn. Tänk därför på att du måste välja säkerhetsglas på de ställen där
glaset är placerat lägre än 0,6 meter över golvet eller marken. Ett bra tips är att tala
med Outlines återförsäljare när du ska installera eller byta låga glaspartier. Då får du
hjälp med allt du behöver veta för att din beställning av fönster och dörrar ska bli rätt.
Trygghet med säkerhetslås
Spärrar och lås är det bästa sättet att undvika fall från fönster och dörrar. På de
ställen där fallhöjden är 2,0 meter eller mer ska öppningsbara fönster och balkongdörrar vara utrustade med säkerhetsanordningar. Outline har flera olika typer av lås
och säkerhetsspärrar som ger maximal trygghet på högre platser i huset och skapar
ett säkert hem för yngre familjemedlemmar. Precis som när det gäller säkerhetsglas
kan din återförsäljare guida dig rätt i din beställning.
Barnsäkra solskydd
Det är enkelt att ta det säkra före det osäkra. I synnerhet när det säkra innebär enkla
åtgärder som gör hemmet tryggare.
Nyfikenheten hos ett barn innebär dagliga utforskningar av saker i hemmet.
Snören som hör till persienner och andra solskydd är en sådan sak. Outline har starkt
fokus på barnsäkerhet och följer därför den nya europeiska standarden (EN 13120)
som innehåller krav på säkerhet och funktion när det gäller invändiga solskydd.
En följd av den nya standarden är att den maximala manövreringslängden på
linor och kedjor till solskydd är en meter. De blir då mer svåråtkomliga för barn och
därmed minskas risken för att linan eller kedjan ska orsaka kvävningsolyckor.

TÄNK
PÅ!

• Välj barnsäkra solskydd om barn kommer
att vistas där produkterna ska sitta.
• Lösningar som exempelvis linuppsamlare
är ett bra sätt för att undvika att barnen når
linorna.
• Sängar och andra möbler placeras med
fördel på ställen där de inte är i anslutning
till solskydd och gardiner.
• Avlägsna inte säkerhetsanordningar från
befintliga produkter i hemmet.
• Den som monterar produkten är ansvarig
för att reglerna följs.
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Vanligt fönsterglas – inga krav på säkerhetsglas.
Härdat fönsterglas som skydd mot skärskador.
Laminerat fönsterglas som skydd mot
skärskador och fall.
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Visst kan du byta
fönster året om!
Klart att man kan byta fönster även när det är kallt. Låt
proffs göra jobbet, det går snabbt och det blir snyggt.
– Vi var lite skeptiska till att byta fönster så sent på
hösten. Men nu vet vi att det går bra och har redan bokat
in nästa fönsterbyte – i februari, säger glatt överraskade
Jenny Palmaer i Långedrag.
Underhållsfria fönster
Jenny tog hjälp av två snickare för att byta fönster på en södervägg.
Hon ville slippa drag och kallras, och framför allt slippa måla om fönstren,
så valet föll på underhållsfria 3-glasfönster med aluminiumklädd
utsida. Samtidigt oroade hon sig lite för att fönsterbytet skulle bli
jobbigt för hennes egen del: städning, tapetsering, målning...
Metodiskt fönsterbyte
Men Jenny oroade sig i onödan. Istället fick hon uppleva hur omtänksamma hantverkare håller rent och snyggt omkring sig när de jobbar.
Genom att gå metodiskt tillväga kan de dessutom byta fönster utan
att det blir en massa jobb efteråt. Så här går det till.

Byta fönster som proffs
Först och främst måste golven framför fönstren skyddas och täckas med
papp. Sedan skär man runt fönsterfoder så att de kan lossas utan att
tapeter eller väv får fula kanter. Därefter lossas hela fönstret som lyfts
ut på insidan. Under tiden dammsuger hantverkarna upp skräp och
damm. Gamla fönster och foder bärs ut.
Täck med nya foder
Sedan går det fort att byta fönster. Det nya fönstret installeras inifrån.
Runt karmen drevas det med isolering innan nya fönsterfoder spikas
upp – aningen bredare än de gamla så att de döljer tapet- eller
vävkant.
Under fönsterbytet har vägghålet stått helt öppet i cirka 10
minuter. Om det regnat eller snöat hade hantverkarna täckt öppningen
under tiden.
Avsluta fönsterbyte
Sedan återstår att sätta ny plåt och att snygga till på utsidan, samt få
upp eventuell fönsterbräda på insidan. Hantverkarna tar med sig de
gamla fönstren och avfall när de lämnar jobbet.
“Vilken skillnad! Och med ROT-avdrag blev det inte alls så dyrt att
byta fönster”, säger Jenny nöjt.
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Förbered noga med skyddspapp.

Bort med den gamla fönsterbågen.

Skär loss tapet från invändiga foder.

Lossa gammalt foder på utsidan.

På insidan också.

Gammal drevning petas
fram och slängs.

Sen åker fönsterkarmen ut!

Klossar för nya fönstret skruvas fast.

Dags att hämta det nya fönstret.

Nya fönstret sätts på plats.

Förmonterad karmskruv fixerar karmen.

En sista koll med vattenpasset.

Ny isolering mellan karm och vägg.

Och ny tätningslist.

För att slippa måla om sätts lite
bredare fönsterfoder upp.

Färdigmålade fönsterbleck sätts dit.

Klart! Täta, tysta 3-glasfönster
på plats.

Jenny Palmaer är nöjd och glad!

Outline broschyr.indd 27

27

2014-12-19 08:16

Bevara dina fönster
Med Outline får du alltid kvalitet och fönster som står sig
länge. Dessutom kan du själv förlänga produkternas
livslängd ytterligare genom att vårda dem på rätt.
Lagring och hantering
Se alltid till att förvara omonterade fönster på ett sätt som skyddar
dem från nederbörd, fukt och smuts. Ett uppvärmt utrymme inomhus är alltid det bästa alternativet. Underlaget ska vara plant och
produkterna placeras på högkant minst10 centimeter över golvet.
Om fönsterna måste förvaras utomhus ska de skyddas från nederbörd
och placeras på högkant minst 20 centimeter över mark. Garage,
kallförråd eller liknande utrymme är att föredra om du inte har tillgång till
uppvärmda lokaler, men tänk på att beslag och andra separata produkter
bör vara inomhus.

Öka hållbarheten
Målning är lämpligt både för utseendet på fönstret och för att skydda
det. Risken för sprickbildning minskas och du får ett skydd mot stora
fuktvariationer. Nedbrytning av färg kan reduceras med regelbunden
rengöring med ljummet vatten eller med diskmedel utspätt i vatten.
Maskera rätt
Om du behöver maskera dina fönster med tejp finns det några saker
att tänka på för att inte skada färgen på snickerierna. Lämpligast är att
använda tejp som rekommenderas av tillverkaren. Tejpen ska vara UVoch väderbeständig och underlaget ska vara torr och rengjort innan
tejpen appliceras. Låt inte tejpen sitta för länge och dra bort den med
en jämn och lugn rörelse.

Ytbehandling av obehandlade produkter
Täckmåla eller lasera obehandlade produkter innan de monteras.
Se produktens skötselanvisning, samt ta hjälp av färghandel eller
tillverkare av ytbehandlingsprodukter för bästa resultat. Tänk på att
undvika att få färg, lasyr och annan ytbehandling på exempelvis lås,
spanjoletter och beslag.

Underhåll av laserade fönster
Laserade fönster bör kontrolleras årligen. Vid matt eller grånad utsida,
eller om sprickor har uppstått, är det dags för underhåll. Putsa med
fint sandpapper och skrapa bort flagor och eventuell kåda. Tvätta med
målartvätt eller mid alkalisk tvättvätska. Laga sprickor med plastisk
tätmassa och lösningsmedelsburen oljealkydlasur. Stryk två gånger vid
behov. Invändigt räcker det som regel med att tvätta med vatten och
passande rengöringsmedel.

Skydda produkten
Vid byggnationer och renoveringsarbeten ska glasen skyddas från
olika föroreningar som kan uppstå från byggmaterial och byggarbete. Damm, rost från stål och liknande partiklar kan orsaka skador
i glasytan. Sätt upp skydd och skärmar framför glasen vid arbeten som
svetsning och blästring. Se också till att ventilationen är god och att
värmetillförseln är tillräcklig i byggnaden.

Underhåll av målade fönster
Vid målning och underhåll av målade fönster börjar du med att ta
bort lös färg och eventuell kåda. Mattslipa med fint sandpapper och
tvätta med målartvätt eller mild alkaliskt tvättvätska. Grunda trärena
ytor med oljealkydgrundfärg och laga sprickor med plastisk tätmassa.
Färdigmåla sedan med en eller två strykningar med vattenburen
fönsterfärg eller med oljealkydfärg.

Rent glas
Innan glasen rengörs bör trasor och annan utrustning kontrolleras
så att inte grus eller annat skräp riskerar att repa glaset. Gör samma
kontroll på själva glaset. Glöm inte att tejp och lim kan medföra fläckar
eller skador på glasytan. Använd rikligt med vatten, kombinerat med
rengöringsmedel som inte innehåller fluorväte eller fosforsyror. Undvik
att rengöra i direkt solljus eller vid höga temperaturer. Slipande, pulverbaserade rengöringsmedel, andra starka material, samt metallskrapor
ska aldrig användas på glas.

Underhåll och målning av aluminium
Vid behov, vaxa aluminium för att bevara färgen och glansen.
Vi rekommenderar vår Refresher Vaxduk som du hittar hos din byggfackhandel, alternativt hårdvax.
Underhållsmålning av aluminiumdetaljer i fönstret inleds med mattslipning. Tvätta sedan med målartvätt och stryk med fönsterfärg. Låt
torka enligt färgburkens instruktioner och stryk sedan en andra gång.
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3-glas storleks- och lagerguide

A = Aluminiumbeklädnad

Vridfönster 1-luft

Vridfönster 2-luft

Vridfönster 3-luft

HF/HFA1

HF/HFA2

HF/HFA3

BREDD

HÖJD
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tillgängliga mått.

Lagervara både i HF och HFA.

Finns med fast mittpost.

Finns med råglas.

Går endast att tillverka i 2-glas (u-värde 1,6). 			

Sidhängt 1-luft

Sidhängt 2-luft

Sidhängt 3-luft

Överkantshängt

HFS/HFSA1

HFS/HFSA2

HFS/HFSA3

HFÖ/HFÖA
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Går endast att få HFS (utan aluminuimbeklädnad).			

Bröstad enkeldörr

Bröstad enkeldörr

HFK/HFKA

HFD/HFDK

HFDA/HFDKA
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BRÖSTNINGSHÖJD 12
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9 10 11 12 13 14

Fasta fönster
BREDD
3 4

30

8

Tillgängliga mått.

Tillgängliga mått.
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Linjerar med öppningbara/fasta fönster.
Tillgängliga mått.
= Lagervara
= Endast HFDK
= Endast HFDK med härdat glas in- och utvändigt.
Fönsterdörrarna kan fås i fler bröstningshöjder.

Tillgängliga mått. = Lagervara både i HFK och HFKA.
Går endast att få som HFKA
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Helglasad enkeldörr

Helglasad pardörr

HFDP/HFDPA

HFDKF/HFDKFA

HFDKF/HFDKFA

HFDKP/HFDKPA
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18
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BREDD
7 8

HÖJD HELGLASAD

HÖJD

Bröstad pardörr

Linjerar med öppningbara/fasta fönster.
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Lagervara med härdat glas in- och utvändigt.
Pardörr levereras med vänster gångdörr, utifrån sett.

A = Aluminiumbeklädnad

Sidhängt 1-luft

Sidhängt 2-luft

Sidhängt 3-luft

Överkantshängt

DF1

DF2

DF3

DFÖ
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DFD
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Helglasad enkeldörr
DFD

Tillgängliga mått.

= Lagervara. DF1 är vänsterhängt standard.
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Tillgängliga mått.
= Lagervara med härdat glas in- och utvändigt.

Skjutpartier storleks- och lagerguide

A = Aluminiumbeklädnad

Enkelt skjutparti

Fasta fönster till skjutparti

SKD/SKDA

SKDFK
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2-glas storleks- och lagerguide
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Tillgängliga mått.
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Samtliga storleksbegränsningar gäller för standarduförande.
Specialglas och poster med mer, kan påverka möjliga storlekar.
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På www.outline.se kan du läsa mer om våra produkter
och vår fönsterfilosofi. Där hittar du även information om
garantin som erbjuds när du väljer Outline. Välkommen in!

14-0574

Glasklart på webben
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