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Cairo 36

LÄTTA SKJUTDÖRRAR

Glas 38
Beslag 40
Tilläggsar�klar 42
Handtag 44
Aluminiumbeklädnad 45

Färgfolier 46

szach-mat.eu

3szach-mat.eu2



H R KAN DU SE VÅRA F NSTERÄ Ö

NORGE

SVERIGE
FINLAND

POLEN
TYSKLAND

BELGIEN

RUMÄNIEN
SCHWEIZ

Om vårt företag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

4
Parametrar 6

Berlin V82 Thermo 8
Berlin A85 Thermo 10

ENERGISPARANDE OCH PASSIVA FÖNSTER

Berlin A85 12

Roma V70 14
Roma A70 16

HÖGKVALITATIVA FÖNSTER FÖR VARJE BUDGET

Oslo V70 18
Oslo A70 20

TRADITIONELLA SKANDINAVISKA FÖNSTER I MODERNT UTFÖRANDE

Geneva V70 22
Geneva A70 24

RENOVERINGSFÖNSTER TILL SNABBT MONTAGE

Amsterdam V70 26

NEDERLÄNDSKA FÖNSTER

Havana 28

VIKDÖRRAR – MAXIMAL GENOMGÅNG

Tallinn 30

KIPP-OCH-SKJUT DÖRR SAMT SKJUTDÖRR MED MIKROVENTILATION

Miami V82 32

LYFT-OCH-SKJUT DÖRR

Miami A85 34

Cairo 36

LÄTTA SKJUTDÖRRAR

Glas 38
Beslag 40
Tilläggsar�klar 42
Handtag 44
Aluminiumbeklädnad 45

Färgfolier 46

szach-mat.eu

3szach-mat.eu2



OM VÅRT FÖRETAG
O

M
 V

Å
R

T
 F

Ö
R

E
T

A
G

Erfarenhet
Företagets historia går �llbaka �ll året 1996. Då i 
Gdansk på ul. Walowa 35 påbörjade sin 
v e r k s a m h e t   G a z o m o n t a z  S . A .  – 
produk�onsanläggningen för PVC-fönster. Å�a 
år senare omvandlades den �ll självständigt 
företag med namnet Byggföretag SZACH-MAT. 
Tack vare över 20-års erfarenhet har vi lärt känna 
fönsterbranschen i alla avseenden och få� egen 
och stabil posi�on på marknaden.

För �llverkning av våra fönster och dörrar 
använder vi produkter endast från världens 
ledande producenter. Från själva början 
samarbetar vi med koncerner VEKA, Winkhaus, 
Saint-Gobain och Aluprof och �llsammans 
strävar vi e�er a� våra produkter �llhör de bästa 
på marknaden.

Märke

Engagemang

Kunskap

För oss är vårt jobb inte bara e� sä� a� tjäna 
pengar. Först och främst är det vår passion och 
därför kan våra kunder lita på a� vi ägnar vår �d 
åt dem och gör allt för a� deras �llfredställelse 
med våra produkter och tjänster blir på högsta 
nivå. Vi betraktar inte fönsterleveransen eller 
montage som jobbets slut. Våra kunder kan all�d 
lita på vårt stöd, �ll och med när garan�perioden 
har avslutats.

Moderna teknologier

Professionell service

I vårt sor�ment finns det allt! Våra kunder kan 
välja bl.a. standard 5-kammarsfönster, 6- och 7-
kammarsfönster, ljuddämpande fönster samt 
aluminiumfasader. Vi kan också erbjuda e� stort 
urval av fönster�llbehör – rullgardiner, 
persienner, insektsnät. Om ni inte kan hi�a på 
vår webbsida informa�on om den produkt ni 
letar e�er, kontakta gärna vårt försäljningsteam 
som kommer a� ge er fullständiga informa�on.

Vår mission

Våra produkter

För våra kunder vill vi vara mycket mer en bara 
leverantör av mest kvalita�va byggmaterial. Det 
är mycket vik�gt för oss a� bli en pålitlig och 
mångårig samarbetspartner som man all�d kan 
lita på. Vi utvecklar oss för er!

Våra produkter blir ständigt utvecklade. 
I enlighet med marknadens behov inför vi nya 
lösningar och moderniserar våra maskiner och 
transportmedel.

To tutaj produkujemy 
dla Was okna

Vi delar gärna vår kunskap med kunderna och 
ger råd avseende bästa lösningar �ll det 
analyserade projektet. Våra kunder uppska�ar 
a� vi all�d tar individuell och elas�sk inställning 
�ll varje projekt.

Vårt ambi�ösa försäljningsteam lägger ner hjärta 
och mycket energi för a� erbjuda alla våra 
kunder – både stora interna�onella företag och 
privata kunder – tjänsten på den högsta nivån.
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Kvalitet av våra produkter och tjänster bekrä�as 
av många olika cer�fikater och intyg. Det bästa 
visitkortet för vårt företag är dock stora grupper 
av nöjda kunder. Bevis på de�a är faktum a� 
många kunder kontaktar oss därför a� vi 
rekommenderats av deras vänner, bekanta, 
familjer och grannar som �digare köpt våra 
produkter.

Man betalar inte för projekt och offerter u�örda 
av oss. Våra experters besök är inte bindande för 
dig.

Vi har egna transportmedel (upp�ll 18,5 ldm). 
Tack vare det är våra leveranser regelbundna och 
all�d i �d.

Företaget anställer endast kvalificerade 
arbetare. Våra ledare har alla lagkrävda 
befogenheter �ll a� övervaka byggarbeten 
(obegränsat byggnadsrä�, mästarutbildning, 
högre byggutbildning) och produk�ons- 
renoverings- och montageavdelningens 
arbetare ständigt utbildas vidare.

Vi betraktar varje kund individuellt. Vi står �ll di� 
förfogande för a� hjälpa välja de bästa tekniska 
lösningarna, fa�a beslut gällande nödvändiga 
renoveringsarbete, ytbehandlingsmaterial och 
sä� a� undvika extra onödiga kostnader. Vi 
ägnar gärna vår �d åt dig.

Vi u�ör våra tjänster i 5 olika europejska språk. 
Med oss kan du prata polska, engelska, tyska, 
svenska och norska. Vi analyserar teknisk 
dokumenta�on och förbereder offerter i alla 
dessa språk.

Ni får garan� på alla våra produkter och u�örda 
tjänster. Vi garanterar också servicetjänster 
både i Polen och utomlands.

I vårt arbete styrs vi av este�skt sinne och därför 
är noggrann ytbehandling särskilt vik�gt för oss.

Vårt vik�gaste mål är våra kunders belåtenhet.

Vår kundtjänst börjas med den första kontakten 
o c h  u p p h ö r  i n t e  � l l  o c h  m e d  e � e r 
garan�periodensslut. Vi står all�d �ll di� 
förfogande.

100%

5 år
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Våra produkter blir ständigt utvecklade. 
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Profilens namn: Berlin V82 Thermo Berlin A85 Thermo Berlin A85

Antalet kammare: 7 6 6

Profilens djuphet: 82 mm 85 mm 85 mm

Glaspaketets 
maximala tjocklek:

52 mm 51 mm 51 mm

Maximalt akus�skt 
skydd:

45 dB 46 dB 46 dB

Energieffek�vitet: Uw från 0,79 W/m²K Uw från 1,0 W/m²K Uw från 1,0 W/m²K

Profilens namn: Geneva V70 Geneva A70 Amsterdam A70 Havana

Antalet kammare: 5 5 5 5-7

Profilens djuphet: 70 mm 70 mm 120 mm 70 mm

Glaspaketets 
maximala tjocklek:

42 mm 41 mm 41 mm 42 mm

Maximalt akus�skt 
skydd:

45 dB 45 dB 45 dB 45 dB

Energieffek�vitet: Uw från  0,95 W/m²K Uw från 1,0 W/m²K Uw från 1,0 W/m²K Uw från 1,1 W/m²K
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Profilens namn: Tallinn Miami V82 Miami A85 Cairo

Antalet kammare: 5-7 5 4 X

Profilens djuphet: 70 mm 194 mm 197 mm 80 mm eller 96 mm

Glaspaketets 
maximala tjocklek:

 42 mm 52 mm 51 mm 33 mm

Maximalt akus�skt 
skydd:

45 dB X X
X

Energieffek�vitet: Uw från 1,1 W/m²K Uw från 0,82 W/m²K Uw från 0,71 W/m²K X

Profilens namn: Roma V70 Roma A70 Oslo V70 Oslo A70

Antalet kammare: 5 5 5 5

Profilens djuphet: 70 mm 70 mm 116  mm 120 mm

Glaspaketets 
maximala tjocklek:

42 mm 42 mm 42 mm 41 mm

Maximalt akus�skt 
skydd:

45 dB 45 dB 45 dB 45 dB

Energieffek�vitet: Uw från 1,1 W/m²K Uw från 1,3 W/m²K Uw från 0,9 W/m²K Uw från 0,9 W/m²K
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BERLIN V82 THERMO

Beskrivning Öppningsscheman
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Antalet kammare: 7

Profilens djuphet: 82 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 52 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,79 W/m²K

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

szach-mat.eu

Energisparande fönster �ll passivhus 
och för alla kunder som vill få fönster 
med de bästa värmeegenskaperna. 
In n ova� va  t e k n i s k a  l ö s n i n g a r 
baserande på Veka So�line 82 MD 
profiler minimaliserar värmeförlusten. 
Förutom det är de profilerna utrustade 
med tredje innergummilist som 
förhindrar fukt- och värmeintrång 
samt isolerar från ljud och oväsen som 
kommer u�från.

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

Vikdörr

BERLIN V82 THERMO

B
E

R
L

IN

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 

szach-mat.eu

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Kv. Gärdet, Stockholm, Sverige Restaurangen „Z ikrą”, Pruszcz Gdański, Polen

Kv. Balgripen, Helsingborg, Sverige Enfamiljshus, Wiślina, Polen

Referenser

szach-mat.eu
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Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Kv. Gärdet, Stockholm, Sverige Restaurangen „Z ikrą”, Pruszcz Gdański, Polen

Kv. Balgripen, Helsingborg, Sverige Enfamiljshus, Wiślina, Polen

Referenser
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BERLIN A85 THERMO
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Kostnadseffek�vt alterna�v �l l 
fönstren Berlin V82 Thermo. Baserad 
p å  A l u p l a s t  I d e a l  8 0 0 0  –  d e 
modernaste lösningarna kopplades för 
a� få enastående egenskaper som 
garanterar värme, tystnad samt 
fönstrens högst este�ska utseende. 
Uppmärksamheten fokuserades på a� 
fö r b ä � r a  e n e rg i s p a r a n d e  o c h 
akus�ska parametrar. Det var möjligt 
tack vare a� använda profil som är 
85 mm djup med 6 kammare och tre 
gummilister.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 6

Profilens djuphet: 85 mm

Maximalt akus�skt skydd: 46 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 51 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,0 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

Vikdörr
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BERLIN A85 THERMO

Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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BERLIN A85 THERMO
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Kostnadseffek�vt alterna�v �l l 
fönstren Berlin V82 Thermo. Baserad 
p å  A l u p l a s t  I d e a l  8 0 0 0  –  d e 
modernaste lösningarna kopplades för 
a� få enastående egenskaper som 
garanterar värme, tystnad samt 
fönstrens högst este�ska utseende. 
Uppmärksamheten fokuserades på a� 
fö r b ä � r a  e n e rg i s p a r a n d e  o c h 
akus�ska parametrar. Det var möjligt 
tack vare a� använda profil som är 
85 mm djup med 6 kammare och tre 
gummilister.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 6

Profilens djuphet: 85 mm

Maximalt akus�skt skydd: 46 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 51 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,0 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

Vikdörr

B
E

R
L
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BERLIN A85 THERMO

Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Kostnadseffek�v lösning baserad på 
Aluplast Ideal 7000 profilen. Den är 
avsedd för energieffek�vt byggande. 
Dess djup (85 mm) och 6-kammars 
konstruk�on garanterar fönstrens 
enastående isoleringsegenskaper. 
Undersökningar bekrä�ar profilens 
Uf-värde 1,1 W/m²K och tack vare 
möjlighet a� montera i den varma och 
tjocka glaspaket (upp�ll 51 mm tjocka) 
är dessa fönster en mycket a�rak�v 
produkt.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 6

Profilens djuphet: 85 mm

Maximalt akus�skt skydd: 46 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 51 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,0 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

Vikdörr

B
E
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L
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Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

B
E

R
L
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Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Kostnadseffek�v lösning baserad på 
Aluplast Ideal 7000 profilen. Den är 
avsedd för energieffek�vt byggande. 
Dess djup (85 mm) och 6-kammars 
konstruk�on garanterar fönstrens 
enastående isoleringsegenskaper. 
Undersökningar bekrä�ar profilens 
Uf-värde 1,1 W/m²K och tack vare 
möjlighet a� montera i den varma och 
tjocka glaspaket (upp�ll 51 mm tjocka) 
är dessa fönster en mycket a�rak�v 
produkt.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 6

Profilens djuphet: 85 mm

Maximalt akus�skt skydd: 46 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 51 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,0 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

Vikdörr

B
E
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L
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Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

B
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Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 
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ROMA V70
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Högkvalita�va fönster �ll e� rimligt 
pris, baserade på Veka profiler. Låg 
total höjd på karm och båge ger stor 
glasyta och tack vare den blir rummet 
bra solbelyst. Höga parametrar och 
olika designmöjligheter garanterar en 
originell och tekniskt avancerad 
produkt.

Fönstren �llgängliga i två varianter: 
standard Roma V70 (Veka Perfectline) 
och ekonomisk Roma V70E (Veka 
Effectline).

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,1 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

VikdörrInåtgående 
sidohängt

ROMA V70

R
O

M
A

szach-mat.eu

Cztery Oceany, Gdańsk,Polen Fabriksgatan, Landskrona, Sverige 

Studentvandrarhem, Gdańsk, Polen Bostadsområde, Ząbki, Polen

Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Högkvalita�va fönster �ll e� rimligt 
pris, baserade på Veka profiler. Låg 
total höjd på karm och båge ger stor 
glasyta och tack vare den blir rummet 
bra solbelyst. Höga parametrar och 
olika designmöjligheter garanterar en 
originell och tekniskt avancerad 
produkt.

Fönstren �llgängliga i två varianter: 
standard Roma V70 (Veka Perfectline) 
och ekonomisk Roma V70E (Veka 
Effectline).

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,1 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

VikdörrInåtgående 
sidohängt

ROMA V70
R
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Cztery Oceany, Gdańsk,Polen Fabriksgatan, Landskrona, Sverige 

Studentvandrarhem, Gdańsk, Polen Bostadsområde, Ząbki, Polen

Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 
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Ekonomiska 5-kammars fönster. 
Klassiska linjer av den slanka profilen 
med u�rycksfulla konturer garanterar 
�dlös elegans. Fönstren baserade på 
det universella systemet Aluplast Ideal 
4000 är e� bra val både �ll en- eller 
flerfamiljshus moderna arkitektur 
liksom �ll renovering i redan byggda 
husen.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,3 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

VikdörrInåtgående 
sidohängt

ROMA A70

R
O

M
A

szach-mat.eu

Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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ROMA A70
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Ekonomiska 5-kammars fönster. 
Klassiska linjer av den slanka profilen 
med u�rycksfulla konturer garanterar 
�dlös elegans. Fönstren baserade på 
det universella systemet Aluplast Ideal 
4000 är e� bra val både �ll en- eller 
flerfamiljshus moderna arkitektur 
liksom �ll renovering i redan byggda 
husen.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,3 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

med låg tröskel

Inåtgående
 balkongdörr 

med låg tröskel

Kipp-och-skjut 
dörr

VikdörrInåtgående 
sidohängt

ROMA A70
R
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A

szach-mat.eu

Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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OSLO V70
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Tradi�onella skandinaviska fönsters 
moderna ansikte. Konstruk�onen 
baseras på Veka Danline 70 och tack 
vare det erbjuds olika öppningssä�. 
Oslo-fönstren rekommenderas de som 
värderar tradi�onella och beprövade 
skandinaviska lösningar som �digare 
endast varit �llgängliga för träfönster.

Utåtgående 
sidohängt

Fast båge Utåtgående
top-hung

Utåtgående
balkongdörr

Utåtgående
side-swing

Utåtgående
top-swing

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 116 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,9 W/m²K

OSLO V70

O
S

LO

szach-mat.eu

DO ZROBIENIA

Referenser

Utåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Utåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Tradi�onella skandinaviska fönsters 
moderna ansikte. Konstruk�onen 
baseras på Veka Danline 70 och tack 
vare det erbjuds olika öppningssä�. 
Oslo-fönstren rekommenderas de som 
värderar tradi�onella och beprövade 
skandinaviska lösningar som �digare 
endast varit �llgängliga för träfönster.

Utåtgående 
sidohängt

Fast båge Utåtgående
top-hung

Utåtgående
balkongdörr

Utåtgående
side-swing

Utåtgående
top-swing

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 116 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,9 W/m²K

OSLO V70
O

S
LO

szach-mat.eu

DO ZROBIENIA

Referenser

Utåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Utåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Tradi�onella skandinaviska fönsters 
moderna ansikte. Konstruk�onen 
baseras på Aluplast Nordline och tack 
vare det erbjuds olika öppningssä�. 
Oslo-fönstren rekommenderas de som 
värderar tradi�onella och beprövade 
skandinaviska lösningar som �digare 
endast varit �llgängliga för träfönster.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 120 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 41 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,9 W/m²K

Utåtgående 
sidohängt

Fast båge Utåtgående
top-hung

Utåtgående
balkongdörr

Utåtgående
side-swing

Utåtgående
top-swing

OSLO A70

O
S

LO

szach-mat.eu

Referenser

Utåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Utåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Tradi�onella skandinaviska fönsters 
moderna ansikte. Konstruk�onen 
baseras på Aluplast Nordline och tack 
vare det erbjuds olika öppningssä�. 
Oslo-fönstren rekommenderas de som 
värderar tradi�onella och beprövade 
skandinaviska lösningar som �digare 
endast varit �llgängliga för träfönster.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 120 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 41 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,9 W/m²K

Utåtgående 
sidohängt

Fast båge Utåtgående
top-hung

Utåtgående
balkongdörr

Utåtgående
side-swing

Utåtgående
top-swing

OSLO A70
O

S
LO

szach-mat.eu

Referenser

Utåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Utåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Fönster baserar på Veka Perfectline 70 
profil med speciell karmkonstruk�on 
som möjliggör e� snabbt och enkelt 
fönstermontage e�ersom man inte 
b e h ö v e r  t a  b o r t  d e  g a m l a 
fönsterkarmarna. De kan också 
monteras direkt �ll väggen. Tack vare 
speciell täckprofil som utgör en del av 
karmen samt �lläggsprofiler som kan 
monteras på utsidan, behövs inga 
e � e r b e h a n d l i n g s a r b e t e n . 
Renoveringskarmar har låg höjd för a� 
erbjuda så stor glasyta som möjligt, 
trots monteringen på den gamla 
karmen.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,95 W/m²K

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

GENEVA V70

G
E

N
E

V
A

szach-mat.eu

Inåtgående fönster 
alterna�v 1

Inåtgående fönster 
alterna�v 2

111.016 111.007

111.024 111.033

Y�re renoveringslister

80x60 40x30

40x12 plugg
alterna�v f r väggar som är mellan ö
110 mm och 160 mm breda

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Fönster baserar på Veka Perfectline 70 
profil med speciell karmkonstruk�on 
som möjliggör e� snabbt och enkelt 
fönstermontage e�ersom man inte 
b e h ö v e r  t a  b o r t  d e  g a m l a 
fönsterkarmarna. De kan också 
monteras direkt �ll väggen. Tack vare 
speciell täckprofil som utgör en del av 
karmen samt �lläggsprofiler som kan 
monteras på utsidan, behövs inga 
e � e r b e h a n d l i n g s a r b e t e n . 
Renoveringskarmar har låg höjd för a� 
erbjuda så stor glasyta som möjligt, 
trots monteringen på den gamla 
karmen.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,95 W/m²K

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

GENEVA V70
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Inåtgående fönster 
alterna�v 1

Inåtgående fönster 
alterna�v 2

111.016 111.007

111.024 111.033

Y�re renoveringslister

80x60 40x30

40x12 plugg
alterna�v f r väggar som är mellan ö
110 mm och 160 mm breda

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 
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Fö n s t e r  b a s e r a r  p å  A l u p l a s t 
renover ingsprofil  med spec ie l l 
karmkonstruk�on som möjliggör e� 
snabbt och enkelt fönstermontage 
e�ersom man inte behöver ta bort de 
gamla fönsterkarmarna. De kan också 
monteras direkt �ll väggen. Tack vare 
speciell täckprofil som utgör en del av 
karmen samt �lläggsprofiler som kan 
monteras på utsidan, behövs inga 
e � e r b e h a n d l i n g s a r b e t e n . 
Renoveringskarmar har låg höjd för a� 
erbjuda så stor glasyta som möjligt, 
trots monteringen på den gamla 
karmen.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 41 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,0 W/m²K

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

GENEVA A70
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inåtgående fönster

Y�re renoveringslister

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier
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Fö n s t e r  b a s e r a r  p å  A l u p l a s t 
renover ingsprofil  med spec ie l l 
karmkonstruk�on som möjliggör e� 
snabbt och enkelt fönstermontage 
e�ersom man inte behöver ta bort de 
gamla fönsterkarmarna. De kan också 
monteras direkt �ll väggen. Tack vare 
speciell täckprofil som utgör en del av 
karmen samt �lläggsprofiler som kan 
monteras på utsidan, behövs inga 
e � e r b e h a n d l i n g s a r b e t e n . 
Renoveringskarmar har låg höjd för a� 
erbjuda så stor glasyta som möjligt, 
trots monteringen på den gamla 
karmen.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 41 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,0 W/m²K

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

GENEVA A70
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inåtgående fönster

Y�re renoveringslister

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Fönste r  � l l  den  neder l ändska 
marknaden baserade på Aluplast 
BLOCKPROFIL NL. Det som särskiljer 
dessa fönster är 120 mm bred karm 
som är �llgänglig med olika typer av 
bågar. Den breda karmens utsida är 
u�ormad på e� speciellt sä� vilket 
möjliggör a� lä� och enkelt montera 
fönstren i byggnaden med klinkertegel 
på utsidan utan a� behöva u�öra 
y�erligare e�erbehandlingsarbeten.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 120 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 41 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,0 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

Inåtgående
balkongdörr 

Utåtgående 
sidohängt

AMSTERDAM A70
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Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Fönste r  � l l  den  neder l ändska 
marknaden baserade på Aluplast 
BLOCKPROFIL NL. Det som särskiljer 
dessa fönster är 120 mm bred karm 
som är �llgänglig med olika typer av 
bågar. Den breda karmens utsida är 
u�ormad på e� speciellt sä� vilket 
möjliggör a� lä� och enkelt montera 
fönstren i byggnaden med klinkertegel 
på utsidan utan a� behöva u�öra 
y�erligare e�erbehandlingsarbeten.

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 120 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 41 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,0 W/m²K

Dreh-kipp (inåtgående 
sidohängt med vädringsläge)

Fast bågeFast Inåtgående
sidohängt

Inåtgående
vädringsläge

Utåtgående 
balkongdörr

Inåtgående
balkongdörr 

Utåtgående 
sidohängt

AMSTERDAM A70
A

M
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Referenser

Inåtgående fönster 
standardkarm och –båge

Inåtgående balkongdörr 
standardbåge och tröskel

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Vikdörrar är en modern lösning tack 
vare vilken man får en stor passage och 
kan integrera husets inre med 
trädgården. Förutom det, tar den 
öppna dörren inte så mycket plats i 
rummet. Det går lä� a� öppna och 
s t ä n g a  d ö r r e n  o c h  d e t  l ä � a 
u n d e r h å l l s s ä � e t  s a m t  m å n g a 
öppningsscheman gör det en utmärk 
idé för stora dörröppningar.

Vikd rrö

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5-7

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,1 W/m²K

HAVANA

H
A

V
A

N
A

szach-mat.eu

Enfamiljshus, Kongsberg, Norge Enfamiljshus, Tokary, Polen

Enfamiljshus, Rębiechowo, Polen

Referenser

Inåtgående vikdörr (5-kammars modell) 
standardkarm och –båge

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Vikdörrar är en modern lösning tack 
vare vilken man får en stor passage och 
kan integrera husets inre med 
trädgården. Förutom det, tar den 
öppna dörren inte så mycket plats i 
rummet. Det går lä� a� öppna och 
s t ä n g a  d ö r r e n  o c h  d e t  l ä � a 
u n d e r h å l l s s ä � e t  s a m t  m å n g a 
öppningsscheman gör det en utmärk 
idé för stora dörröppningar.

Vikd rrö

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5-7

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,1 W/m²K

HAVANA
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Enfamiljshus, Kongsberg, Norge Enfamiljshus, Tokary, Polen

Enfamiljshus, Rębiechowo, Polen

Referenser

Inåtgående vikdörr (5-kammars modell) 
standardkarm och –båge

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Kipp-och-sk ju t  dör ra r  samt 
s k j u t d ö r r a r  m e d 
mikroven�la�onsläge är en lösning 
som inte tar så mycket plats i 
rummet. Användarvänlighet och 
a�rak�vt pris gör dem e� utmärkt 
alterna�v �ll dörrar som öppnas på 
tradi�onellt sä�. Tack vare en stor 
glasyta får man mycket ljus i 
rummet. Skjutdörrar i modellen 
TALLIN är �llgängliga i  olika 
varianter, också en som är avsedd 
för energisparande och passiva hus. 
Konstruk�onen kan baseras på 
både Veka och Aluplast systemen.

4-delade (två delar i mi�en skjutbara)

Kipp-och-skjut dörr 3-delade (delen i mi�en skjutbar)

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5-7

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,1 W/m²K

TALLINN
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Bostadsområde , Kongsberg, Norge Enfamiljshus, Gustavsberg, Sverige 

Radhus, Pruszcz Gdański, Polen Enfamiljshus, Wiślinka, Polen

Referenser

Kipp-och-skjut dörr (5-kammars modell) 
standardkarm och –båge

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Kipp-och-sk ju t  dör ra r  samt 
s k j u t d ö r r a r  m e d 
mikroven�la�onsläge är en lösning 
som inte tar så mycket plats i 
rummet. Användarvänlighet och 
a�rak�vt pris gör dem e� utmärkt 
alterna�v �ll dörrar som öppnas på 
tradi�onellt sä�. Tack vare en stor 
glasyta får man mycket ljus i 
rummet. Skjutdörrar i modellen 
TALLIN är �llgängliga i  olika 
varianter, också en som är avsedd 
för energisparande och passiva hus. 
Konstruk�onen kan baseras på 
både Veka och Aluplast systemen.

4-delade (två delar i mi�en skjutbara)

Kipp-och-skjut dörr 3-delade (delen i mi�en skjutbar)

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5-7

Profilens djuphet: 70 mm

Maximalt akus�skt skydd: 45 dB

Glaspaketets maximala tjocklek: 42 mm

Energieffek�vitet: Uw från 1,1 W/m²K
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Bostadsområde , Kongsberg, Norge Enfamiljshus, Gustavsberg, Sverige 

Radhus, Pruszcz Gdański, Polen Enfamiljshus, Wiślinka, Polen

Referenser

Kipp-och-skjut dörr (5-kammars modell) 
standardkarm och –båge

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Ly�-och-skjut HST terrassdörr är en 
lösning för krävande kunder. En 
b e t y d a n d e  f ö r d e l  m e d  d e n 
konstruk�onen är faktum a� dörren 
kan vara upp�ll 6,5 m bred och 2,7 m 
hög. Bågens maximala bredd är 3 m. 
A n d r a  f ö r d e l a r  ä r :  u t m ä r k t a 
isoleringsparametrar, stor glasyta och 
låg tröskel. Konstruk�onen baseras på 
Veka Slide 82 och Aluplast HST 85.

HST A HST D HST G2

HST C

HST F

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 194 mm

Glaspaketets maximala tjocklek: 52mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,82 W/m²K

MIAMI V82

M
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Referenser

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Ly�-och-skjut HST terrassdörr är en 
lösning för krävande kunder. En 
b e t y d a n d e  f ö r d e l  m e d  d e n 
konstruk�onen är faktum a� dörren 
kan vara upp�ll 6,5 m bred och 2,7 m 
hög. Bågens maximala bredd är 3 m. 
A n d r a  f ö r d e l a r  ä r :  u t m ä r k t a 
isoleringsparametrar, stor glasyta och 
låg tröskel. Konstruk�onen baseras på 
Veka Slide 82 och Aluplast HST 85.

HST A HST D HST G2

HST C

HST F

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 5

Profilens djuphet: 194 mm

Glaspaketets maximala tjocklek: 52mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,82 W/m²K

MIAMI V82
M

IA
M

I

szach-mat.eu

Referenser

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Ly�-och-skjut HST terrassdörr är en 
lösning för krävande kunder. En 
b e t y d a n d e  f ö r d e l  m e d  d e n 
konstruk�onen är faktum a� dörren 
kan vara upp�ll 6,5 m bred och 2,7 m 
hög. Bågens maximala bredd är 3 m. 
A n d r a  f ö r d e l a r  ä r :  u t m ä r k t a 
isoleringsparametrar, stor glasyta och 
låg tröskel. Konstruk�onen baseras på 
Veka Slide 82 och Aluplast HST 85.

HST A HST D HST G2

HST C

HST F

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 4

Profilens djuphet: 197 mm

Glaspaketets maximala tjocklek: 51 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,71W/m²K

MIAMI A85
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Referenser

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Ly�-och-skjut HST terrassdörr är en 
lösning för krävande kunder. En 
b e t y d a n d e  f ö r d e l  m e d  d e n 
konstruk�onen är faktum a� dörren 
kan vara upp�ll 6,5 m bred och 2,7 m 
hög. Bågens maximala bredd är 3 m. 
A n d r a  f ö r d e l a r  ä r :  u t m ä r k t a 
isoleringsparametrar, stor glasyta och 
låg tröskel. Konstruk�onen baseras på 
Veka Slide 82 och Aluplast HST 85.

HST A HST D HST G2

HST C

HST F

Beskrivning Öppningsscheman

Antalet kammare: 4

Profilens djuphet: 197 mm

Glaspaketets maximala tjocklek: 51 mm

Energieffek�vitet: Uw från 0,71W/m²K

MIAMI A85
M
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Referenser

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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L ä � a  s k j u t d ö r r a r  m e d 
aluminiumtröskel och flera styrskenor. 
Tack vare dem kan man ha upp�ll 4 
s k j u t b a ra  b å g a r.  C a i ro  d ö r ra r 
rekommenderas som innerskjutdörrar 
och y�erskjutdörrar �ll byggnader där 
m a n  i n t e  b e h ö v e r  h ö g a 
isoleringsvärden.

Beskrivning Öppningsscheman

Profilens djuphet: 80 mm eller 96 mm

Glaspaketets maximala tjocklek: 52mm

CAIRO

C
A

IR
O

Referenser

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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L ä � a  s k j u t d ö r r a r  m e d 
aluminiumtröskel och flera styrskenor. 
Tack vare dem kan man ha upp�ll 4 
s k j u t b a ra  b å g a r.  C a i ro  d ö r ra r 
rekommenderas som innerskjutdörrar 
och y�erskjutdörrar �ll byggnader där 
m a n  i n t e  b e h ö v e r  h ö g a 
isoleringsvärden.

Beskrivning Öppningsscheman

Profilens djuphet: 80 mm eller 96 mm

Glaspaketets maximala tjocklek: 52mm

CAIRO
C

A
IR

O

Referenser

Pakiety szybowe                            str 33Glas

Beslag

s. 38 

s. 40 

Pakiety szybowe                            str 33Tilläggsar�klar

Färgfolier

s. 42 

s. 46 
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Värmeisolerande glas 

Lågemissionsglas består av två eller tre rutor. 
Minst en av dessa rutor är täckt med blandning 
av ädelmetall. E� tunt och osynligt skikt släpper 
igenom ljus och solenergi och sam�digt hindrar 
värme från a� läcka ut ur di� hus.

Ljudisolerande glas

Inbro�sskyddande glas 

Tystnad är vik�g för e� bekvämt liv och arbete. 
Ljudisolerande glas kan användas i alla slags 
snickerier. Beroende på ljudtypen väljer man 
olika ljuddämpande glas t.ex. oväsen som 
orsakas av e� persontåg kräver en annan 
ljudisolering än buller orsakat av stadstrafik.

Inbro�sskyddande glas rekommenderas där det 
krävs ökade säkerhet och inbro�sskydd. Sådant 
glas består av några lager av en speciell 
inbro�sskyddande folie mellan förtjockade 
glasskivor. Glasets motståndskra� beror på 
antal folielager.

Solskyddsglas 

Solsyddsglasets grundläggande uppdrag är a� 
förebygga rummets överhe�ning, vilket bidrar 
� l l  s t ö r r e  t r e v n a d  o c h  m i n s k a r 
lu�kondi�onerings kostnader.
Dessutom kännetecknas  de  moderna 
solskyddande rutorna av höga värmeisolerande 
egenskaper och tack vare det begränsar de 
värmeförlust under vintern.

GLAS

G
L

A
S

Ornamentglas 

Tack vare sin användbarhet och dekora�va 
kvaliteter utgör ornamentglaset e� underbart 
�llägg �ll rummmet. Det är också �llgängligt som 
färgat eller färglöst. Glaset har mindre 
genomskinlighet e�ersom solljuset skingras på 
glasytan.

Varmkant

Spröjsar 

Glas och metall är bra värmeledare och därför 
förlorar man mycket värme på distanskantens 
område som finns mellan två glasrutor i e� 
glaspaket och som vanligtvis är gjord av 
aluminium. Där bildas så kallad köldbrygga.
En äkta ”varmkant” är en modern lösning som tar 
bort de bristerna.

Spröjsar utgör en s�lig fönsteravslutning som 
hänvisning �ll den unika s�len i gammaldags 
arkitektur eller modernt dekora�vt inslag. 
Spröjsar kan anpassas �l l  s�l iga vi l lor, 
flervåningshus, enfamiljshus samt andra 
byggnader. Spröjsar bidrar �ll rummets speciella 
stämning medan fasader får karakteris�skt skönt 
utseende.

Säkerhetsglas
Säkerhetsglas är nödvändigt där användarens 
säkerhet prioriteras. I vårt erbjudande finns det 
två typer som man kan välja. Den första är härdat 
glas som kännetecknas av flera gånger större 
motståndskra� mot mekaniska skador, jämfört 
med vanligt glas. Den andra är laminerat glas 
som består av glasskivor och en speciell 
säkerhetsfolie mellan dem.

szach-mat.eu
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Värmeisolerande glas 

Lågemissionsglas består av två eller tre rutor. 
Minst en av dessa rutor är täckt med blandning 
av ädelmetall. E� tunt och osynligt skikt släpper 
igenom ljus och solenergi och sam�digt hindrar 
värme från a� läcka ut ur di� hus.

Ljudisolerande glas

Inbro�sskyddande glas 

Tystnad är vik�g för e� bekvämt liv och arbete. 
Ljudisolerande glas kan användas i alla slags 
snickerier. Beroende på ljudtypen väljer man 
olika ljuddämpande glas t.ex. oväsen som 
orsakas av e� persontåg kräver en annan 
ljudisolering än buller orsakat av stadstrafik.

Inbro�sskyddande glas rekommenderas där det 
krävs ökade säkerhet och inbro�sskydd. Sådant 
glas består av några lager av en speciell 
inbro�sskyddande folie mellan förtjockade 
glasskivor. Glasets motståndskra� beror på 
antal folielager.

Solskyddsglas 

Solsyddsglasets grundläggande uppdrag är a� 
förebygga rummets överhe�ning, vilket bidrar 
� l l  s t ö r r e  t r e v n a d  o c h  m i n s k a r 
lu�kondi�onerings kostnader.
Dessutom kännetecknas  de  moderna 
solskyddande rutorna av höga värmeisolerande 
egenskaper och tack vare det begränsar de 
värmeförlust under vintern.
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Ornamentglas 

Tack vare sin användbarhet och dekora�va 
kvaliteter utgör ornamentglaset e� underbart 
�llägg �ll rummmet. Det är också �llgängligt som 
färgat eller färglöst. Glaset har mindre 
genomskinlighet e�ersom solljuset skingras på 
glasytan.

Varmkant

Spröjsar 

Glas och metall är bra värmeledare och därför 
förlorar man mycket värme på distanskantens 
område som finns mellan två glasrutor i e� 
glaspaket och som vanligtvis är gjord av 
aluminium. Där bildas så kallad köldbrygga.
En äkta ”varmkant” är en modern lösning som tar 
bort de bristerna.

Spröjsar utgör en s�lig fönsteravslutning som 
hänvisning �ll den unika s�len i gammaldags 
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Säkerhetsglas
Säkerhetsglas är nödvändigt där användarens 
säkerhet prioriteras. I vårt erbjudande finns det 
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säkerhetsfolie mellan dem.
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ac�vPilot Concept

ac�vPilot Select

ac�vPilot Comfort

• Färre beståndsdelar men fler funk�oner,
• Funk�onella �llbehör (DFE-spärr, reglerbar 

vädringsöppning, handtag med. knapp)
• E� ny� förreglingssystem
• M ö j l i g h e t  a �  e n ke l t  ä n d r a  b e s l a g e t s 

säkerhetsstandard. Låssystem baseras på 
justerbara å�kan�ga svampkolvar istället för 
tradi�onella valsar

• Modernt utseende

• Tack vare de�a fönsterbeslag är gångjärnen 
osynliga

• För stora och tunga konstruk�oner (med yta upp 
�ll 3 m2 och tyngd upp �ll 150 kg)

• Stor motståndskra� och maximal stabilitet,
• Enkel montering och bekväm hantering

• E� innova�vt vädringssystem: längs hela bågen 
finns det e� 6-milimeters mellanrum mellan 
karmen och bågen,

• Frisk lu� släpps ständigt in och skapar e� 
hälsosamt inomhusklimat utan a� utsä�a 
invånare för drag och smällande fönster

• Värmeförluster minskas tack vare lu�växling som 
baserar på naturliga fysiklagar

• Ökat inbro�sskydd även under vädringen.

Till våra fönster använder vi beslag �llverkade av den kända tyska 
producenten Winkhaus som representerar branchens högsta nivå av teknisk 
utveckling. Dessa beslag garanterar problemfri användning och längsta 
livslängd.

Handtag s. 44 

proPilot
• Kompakt beslagssystem i �lltalande pris
• För vanliga, fyrkan�ga dreh-kipp PVC-fönster
• Funk�onell extra-utrustning, �ll exempel DFE-

spärr, mikroven�la�on, balkonggrepp
• Säkert och smidigt fungerande
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duoPort SK

duoPort PAS
• Enkel och bekväm användning tack vare 

automa�sk åtdragning av båge vid stängning
• inbro�sskyddande egenskaper både vid låst dörr 

och när bågen är i mikroven�la�onsläge 
mikroven�la�on runt hela fönsterbågen

• Bågens maximala vikt – upp �ll 160 kg

ac�vPilot Ergo
• Möjliggör en enkel öppning av fönster som är 

svår�llgängliga.
• Handtaget är monterat på bågens nedre del, 

genom a� vrida det öppnar man fönstret
• Beslaget är rekommenderat �ll fönster som 

a n v ä n d a s  a v  p e r s o n e r  m e d . 
funk�onsnedsä�ningar

• Beslag för skjutdörrar med. vädringsfunk�on
• Utrustat med e� speciellt handtag med 

styrningsfunk�on som gör det enkelt a� vädra, 
skjuta och stänga även mycket tung dörr

• Bågens maximala vikt – upp �ll 200 kg
• Möjlighet a� använda inbro�sskyddande hakar 

(RC2/RC2 N-klassen)
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Ven�ler

Persienner

Fönsterbleck och –brädor

Persiennerna skyddar husets inre mot intensivt 
solljus och upphe�ning.

Våra persienner är �llverkade av aluminiumlist 
med lameller som är an�ngen 25 mm eller 
16 mm breda. En av fördelarna är möjlighet a� 
justera hur mycket solljuset tränger igenom �ll 
inre, utan a� behöva dra upp persiennen. Det är 
också möjligt a� ha tunna trådar som fungerar 
som styrtrådar – de håller persiennen på plats 
vid fönsterbågen när man har öppnat fönstret i 
vädringsläget. Persiennen styrs med snöret och 
knoppen.

Ven�len är en utrustning som garanterar a� frisk 
lu� kommer in i bostäder, kontor eller kök. De 
monteras i övre del av fönster – i enlighet med 
Polska Ven�la�onsnormen (PN-83/B-03430). 
Enligt ven�la�onsregler ska man ha ven�ler i 
sådana rum som: vardagsrum, sovrum, kök för 
a� få lu�en in samt i badrum och kök för a� få 
den ut.

Vi erbjuder e� bre� utbud av fönsterbrädor: 
P V C ,  H D F,  t r ä ,  s y n t e � s k  m a r m o r , 
m a r m o r k o n g l o m e r a t ,  n a t u r s t e n  o c h 
fönsterbleck: stål, aluminium, klinker, natursten
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Jalusier

Rullgardiner

Insektsnät

Rullgardiner är den mest populära lösningen för 
solljusskydd. Förutom de prak�ska fördelarna 
utgör de också en effek�v dekora�on inomhus.

I vårt sor�ment finns rullgardiner i olika varianter 
som skiljer sig med montagesä�et.

Vi har e� bre� urval av olika färger så a� alla 
kunder, t.o.m. de mest krävande, hi�ar något 
passande.

Nät monterade �ll fönster och dörrar är det 
bästa sä�et a� skydda rum från insekter. 
Insektsnäten består av aluminiumprofil som 
erbjuder hållbarhet och stabilitet samt nät 
�llverkat av glasfiber täckt med vinyl som 
garanterar nästan fullständig genomsynlighet.

Jalusier kan monteras både i nybyggda och 
befintliga byggnader. De ökar värmeisolering 
och akus�skt skydd. De ger extra skydd mot 
inbro� tack vare automa�ska reglar som 
omöjliggör a� ta upp jalusiernas lameller. 
Jalusierna möjliggör fullständig mörkläggning, 
svår a� få på e� annat sä�, som skyddar mot 
överhe�ning under varma dagar. 
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Standard

Premium

Till utåtgående fönster

Tillbehör

FKS 1005 FKS 1005A FKS 1005D

HP 099Z HP 099K

FKS 1005V FKS 1012AV

LÖSTAGBART 
HANDTAG

KISI BALKONGGREPP

Tillgängliga färger:
• Vit
• Brun
• Silver
• Guld
• Gammalt guld
• Stål

ALUMINIUMBEKLÄDNAD 

A
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M
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IU
M

B
E

K
L

Ä
D

N
A

D
 

Produkt som har fördelar av både aluminium- 
och PVC-fönster
• Bästa energisparande egenskaper och 

sam�digt op�skt oklanderlig skönhet av 
aluminiumfönster och –fasader som 
uppfyller även de mest krävande 
arkitekternas förväntningar

• Tack vare aluminiumbeklädnad som 
monteras på PVC-profilen uppnår vi högre 
motståndskra� mot väderförhållanden

•  Aluminiumbeklädnad är �llgänglig i valfri 
RAL- och NCS-färg tack vare moderna 
tekniker av målning och pulverlackering

•  Lösningen baserar på Veka So�line 82

Tillgängliga öppningsscheman:

• fasta fönster
• inåtgående fönster (sidohängt, vädringsläge, 

dreh-kipp)
• utåtgående balkongdörrar med låg tröskel
• inåtgående balkongdörrar med låg tröskel
• kipp-och-skjut dörr

Inåtgående fönster Softline82 + ALU
Karm 101.290 + Båge 103.341 + ALU

Båge till inåtgående balkongdörr 
Softline 82 103.345
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Nußbaum Mahagoni MooreicheGolden Oak

Braun Siena PR Rosso Siena PN Noce Winchester XA

Douglasie Streifendouglasie Bergkiefer Oregon III

Eiche hell Eiche rus�kal Shogun AC Shogun AD

Shogun AF Macore (Sappeli) Rosewood Weiß

Papyrusweiß Cremeweiß Hellelfenbein Zinkgelb

Lichtgrau Achatgrau Silbergrau Silbergrau ungerbt

Basaltgrau Basaltgrau ungenarbt Anthrazitgrau Anthrazitgrau
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Schiefergrau Schiefergrau ungenarbt Quarzgrau Brillantblau

Kobaltblau Ultramarinblau Stahlblau Monumentenblau

Blaugrün Smaragdgrün Moosgrün Tannengün

Monumentengrün Karminrot Rubinrot Braunrot

Weinrot Schwarzbraun Aluminium gebürstet Aluminium gebürstet Silber

Crown Pla�n (metallic) Quarz Pla�n (metallic) Earl Pla�n (metallic)

Ingen av de ovanstående färgerna passar dig? 

INGET PROBLEM 
Vi målar fönster �ll varje RAL- och NCS-färg.
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