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Vår fabrik förädlar skogens själ.
Traryd Fönster – en del av Svenska Fönster.





Vill du veta mer? 
På sidor där du ser en QR-kod kan du få mer information. Ladda ner 
en app som kan läsa QR-koder. Öppna appen och rikta kameran 
mot koden så får du mer information i din smartphone.

En del behöver dämpa 

ljudet från trafiken.  

Andra vill kunna höra 

fågelsången.

Välj fönster 
med öronen

Blommorna 
slipper flytta
Med fönster som öppnas  

utåt slipper du att flytta  

på blomkrukor, vaser  

och ljuslyktor på fönster- 

brädan.

Täta fönster och god  

ventilation ger ofta  

bättre luftkvalitet  

inomhus, vilket har  

positiv inverkan på  

hälsan.

Njut av den 
friska luften



Från Småland med omtanke

Redan när Traryds Snickerifabrik startades, för 80 år sedan, var 

fönster en av huvudprodukterna. Grundaren Otto Emil Peterson  

var känd för sin starka entreprenörsanda och en genuin omtanke om  

sin hembygd.

Än idag ligger Traryd Fönster i utvecklingens framkant, tack vare 

modern teknik och en stark hantverkstradition. Det kunnande som 

människorna i fabriken för vidare i olika fönstermodeller har skapats 

under generationer med syftet att ge ditt hem ljus och värme. Till det 

kommer modern design och hög kvalitet som formats av småländskt 

förnuft och idérikedom.

Vi arbetar fortlöpande på att skapa nya lösningar för att ge  

människor ett enklare och bekvämare liv i harmoni med naturen. 

Det handlar om omtanke. Som det alltid gjort, sedan 1935.

Vilket fönster du än väljer 

så är det tillverkat i fura 

av högsta kvalitet.

Ta i trä

trarydfonster.se



Håll kvar 
värmen
Välj fönster som behåller  

värmen inomhus så slipper  

du elda för kråkorna.

Våra demonterbara spröjs har en 

ovanligt fin passform och kan fås 

i ett stort antal varianter.

Solskyddsglas ser till att solen inte 

bleker dina möbler och håller  

värmen ute när du vill ha svalt inne.

Spröjs ska
par  

personligh
et

Släpp in ljuset 
men skydda 
dig emot det 

Persienner stänger ute 

skarpt  solljus och hindrar 

tillfällig insyn. De kan 

också fungera som en 

 extra inredningsdetalj.

När det ser  
ljust ut



Håll kvar 
värmen

Här växer 
våra fönster

De bästa vi någonsin tillverkat

Kvalitet är ett av våra adelsmärken. Genom en kombination av genuint 

yrkeskunnande och modern teknik har vi skapat En ny generation 

fönster, de bästa vi någonsin gjort. Produktionen sker i Edsbyn, där  

vi byggt upp Sveriges förmodligen modernaste fönsterfabrik. Här 

arbetar 700 hängivna människor med oersättlig kompetens och stor 

hängivenhet. Tillsammans förvandlar de svensk fura till fönster av 

mycket hög kvalitet. Allt skapat med säker hand, moderna metoder 

och stor omtanke. 

Och det finns två starka personligheter, Traryd Optimal och  

Traryd Genuin. Båda har samma genuina insida av trä, kompletterad 

med innovativa lösningar och smarta detaljer. Skillnaden består i  

att Optimal på utsidan är klädd med mattlackerad aluminium som  

kräver minimalt underhåll utan att den traditionella träkänslan går 

förlorad. 

För de flesta handlar valet av fönster om aluminium eller trä. Sen 

kan du förstås välja efter hustyp också. Vänd blad så förstår du vad  

vi menar.

trarydfonster.se
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Ett fönster för dig som vill kombinera skönhet och kvalitet med 
minimalt underhåll. Flera alternativ när det gäller funktion. 
3-glas isolerruta är standard.

Traryd Optimal
3-glas aluminumbeklädda träfönster  .  .  .  .  .  .  .10–17

Ett vackert fönster av högsta kvalitet. Kan fås med olika funk-
tioner. Lämpligt för dig som inte har något emot att måla om 
dina fönster när det behövs. 3-glas isolerruta är standard.

Traryd Genuin 
3-glas  träfönster   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18  – 23

Ett tidlöst och vackert träfönster med 2-glas isolerruta för dig 
som vill ha en gammaldags känsla i enklare utförande än Lingbo. 
Passar till äldre villor, garage, källare och  andra utrymmen där 
kraven på isolering är något mindre.

Traryd Gård
2 glas träfönster  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 – 27

Fönster på hög nivå. Aluminiumbeklädnaden gör att fönstret 
kräver minimalt med underhåll. Det är sidohängt och öppnas 
inåt, vilket gör det enkelt att putsa. 

Traryd Intakt
2+1 och 3-glas inåtgående   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 – 33
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Här har vi samlat lite mer teknisk information om hur du  
mäter ett fönster, vad U-värde är, varför det bildas kondens, 
vilka fönstermodeller och glas som finns, måttangivelser, 
Boverkets byggregler samt vårt lagersortiment.
 

Ordlistan förklarar några av de vanligaste termerna som  
andvänds när du ska välja fönster. Här finns också en check-
lista som innehåller en rad faktorer du bör tänka igenom  
innan köpet. Se det som en vägledning och ett stöd, kanske 
också inspiration och i bästa fall lite ny kunskap om alla de 
funktioner och tillval som finns. 

Guider & info   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53 – 64

trarydfonster.se

Ladda he
m 

till din 

smartphone

Ett fönster med detaljer i som fram häver ditt hems karaktär. 
Hela serien har profilerad profil, dessa fönster är sidohängda 
och utåtgående, har kopplade 2+1-glas och kittad spröjs.

Lingbo 
2+1 glas kulturfönster i trä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34– 41

Ett smakfullt alternativ för dig som uppskattar modern arki-
tektur med flexibilitet. Byggda av stabil fura men går även att 
få med aluminiumbeklädd utsida. Som standard ingår person-
säkert glas, handtag på insidan och dragkopp på utsidan.

Traryd Skjutdörrar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 –  45

Om du inte vill släppa in ljuset, så är det både smart och snyggt 
med persienner eller plisségardiner. Insekter är ett stort 
problem i delar av landet och det gäller att hålla dem på avstånd. 

Persienner & Insektsskydd   .  .  .  .  46 – 51

Stäng ut
e  

och släpp 
in!

Ord- och checklista
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Fönster när de är som bäst

Det kan man utan att överdriva säga om Traryd Optimal, det bästa 
fönster vi hittills gjort. Den mattlackerade  aluminiumbeklädnaden 
kräver minimalt med underhåll samtidigt som träkänslan består. Du 
kan med andra ord njuta av både skönhet och hållbarhet. En optimal 
kombination skulle man kunna säga. 

• Aluminiumbeklädd utsida, vilket innebär minimalt med underhåll 
• Lågt U-värde samt 3-glas som standard 
• Modern och funktionell design 
• Invändig rak profil 
• Passar de flesta hustyper

Om du har höga krav på isolering och energibesparing,  
välj Traryd Optimal Plus, ett energifönster med mycket 
lågt  U-värde (beskriver hur bra isolering ett fönster har).

Traryd Optimal Plus

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Omkastningsläge:
utsida vändes inåt

För låsning i puts-
läge: dra fönster-
bågen mot dig 
tills övre spärren 
låses

Stängt läge För att öppna: 
tryck den övre 
spärren inåt sam-
tidigt som bågen 
trycks utåt Putsa utsid

an 

inifrån

Dolda 
 

beslag

Vridfönster
Vridfönster är vår mest sålda modell. De förenar tradition och kvalitet med 
smart funktion. Enkla att öppna och stänga men svåra att  forcera tack vare 
 extra kraftiga beslag och specialkolvar som ger bra skydd mot inbrottstjuvar. 
Fönstret kan även fås i utförande med förhöjd säkerhet. Läs mer om detta  
i avsnittet Tillval.

Om handtaget vrids motsols öppnas fönstret till vädrings läge. Genom att 
dessutom frigöra en vädringsspärr kan det vändas inåt, vilket gör putsningen 
lättare och mindre riskfylld. Inget balan se ran de på stegar eller hängande ut 
genom fönstret. Vädringsspärren kräver att du använder två händer och 
försvårar för nyfikna barn. Med andra ord; lätta att öppna, stänga och putsa, 
därför så populära.

Fasta fönster
I våra fasta fönster är glaset, precis som det låter, fast monterat i karmen. Det 
är med andra ord inte öppningsbart. En av fördelarna är givetvis att risken för 
värmeförluster minskar, en annan är det stora, obrutna ljus insläppet. Ytterligare 
positiva faktorer är priset och säkerhetsaspekten. Fasta fönster är helt enkelt 
svårare att bryta sig in i. 

Därför passar de bra i bottenvåningen och källaren, eller bredvid balkong-
dörrar, där det blir lättare att putsa från utsidan. Föredrar du stora fönster-
partier och hela glasväggar, så är fasta fönster också ett lämpligt val.

Tack vare en mängd varianter när det gäller former och storlekar kan du 
lätt kombinera med andra typer av fönster och olika sorters dörrar. 
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Sideswing
Tack vare en modern och säker konstruktion påminner Sideswing om ett 
sidohängt fönster. Skillnaden är att det kan vändas kring en vertikal axel i 
fönsterbågen och på så sätt kan utsidan putsas inifrån. Genom att frigöra 
vädringsspärren kan fönstret roteras för att vändas ut och in. Dolda beslag 
gör att Sideswing kan monteras i anslutning till vanliga vridfönster utan att 
skillnaden syns utifrån. 

Sidohängda fönster
Våra sidohängda fönster öppnas utåt vilket gör det enklare att vädra utan att 
flytta runt saker på fönsterbrädan. Du kan välja mellan olika storlekar och 
modeller. Det finns både vänster- och högerhängda alternativ. Den här typen 
av fönster passar tack vare sin karaktär både på nyare och äldre hus. Bakkants-
säkring är standard samt fönsterbroms i höjder över modul 5. På utåtgående 
produkter ses hängning från utsidan, gångjärnssidan. 

Topturn
Topturn fönster har person säkert glas ut-
vändigt som standard. Vid behov erbjuder 
vi också glas med bullerisolering och insyns-
skydd. Kan öppnas upp till 60° vinkel.

För låsning i puts läge: 
dra fönster bågen mot 
dig tills spärren låses

Vridläge:
yttre rutan vändes inåt

Stängt läge För att öppna: dra 
spärren åt sidan 
samtidigt som 
bågen trycks utåt

Scanna oc
h se  

Sideswing öppnin
gsfunktion

Topturn fönster
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Fönsterdörrar
Vill du ha en dörr som släpper in ljus och öppnar upp mot världen utanför, så 
är fönsterdörrar att rekommendera. De finns i en mängd olika utföranden, men 
har samma grunddesign som fönstermodellerna. Alla öppnas utåt och du 
kan välja mellan enkel- och pardörrar, med eller utan spröjs, helglasade eller 
med bröstning, det vill säga glasrutan sitter upptill och bör harmoniera med 
fönster som sitter i direkt anslutning till dörren.

Fönsterdörrarna, som har fallkolvsspanjolett (handtaget fjädrar till baka 
när du släpper det) levereras med 3-glas isolerruta. Säkerheten är mycket hög, 
men du kan, om det känns angeläget, uppgradera till en högre nivå.

Pardörr
Fyllning i nedre del

Enkeldörr
Helglasad

Handtagsfunktion 
Utåtgående 3-glas fönsterdörrar

Så här fu
ngerar

handtaget

För att låsa: dra igen dörren, dra 
upp handtaget och vrid om vredet.

3-glas aluminiumbeklädda träfönster
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Fria former
Ibland passar det helt enkelt inte med kvadratiska eller rektangulära fönster. 
Det har vi lösningar på. Du kan få i princip vilken form som helst; med tre 
hörn, fyra hörn, fem hörn, runda eller halvrunda. 

Kombinationsfönster
Det går också att kombinera olika typer av fönster, till exempel fasta med 
 sidohängda eller vridfönster i samma karm. De kan sitta bredvid eller över  
varandra. Tänk dock på att Sideswing inte kan monteras ovanför eller under ett 
annat fönster i samma karm.

Glas och insynsskydd
Hos oss kan du välja bland många olika sorters glas, som energisnåla  Optimal 
Plus, glas som har högt insynsskydd, är bullerdämpande eller som har för-
höjd  säkerhet och skydd mot starkt solljus och brand.

Traryd Optimal är resultatet av lång tradition och modern innovation.  
De är högkvalitativa, välisolerade och snygga att se på, dessutom i stort sett 
underhållsfria. Du kan även få glas som reducerar kondens. (Kondens är ett 
väderfenomen som sätter sig på välisolerade kalla ytor i form av dagg). Själv-
rengörande glas finns även i vårt sortiment

Klarglas.
Inget  
insynsskydd.

Cotswold.  
Lågt  
insynsskydd.

Granit.  
Mellan 
insynsskydd.

Frostat.  
Högt  
insynsskydd.

Röd
RAL 3011

Svart
RAL 9005

Brun
RAL 8017

Anodic 
Natura

Antracitgrå
RAL 7016

Vit
RAL 9010

Silvergrå
RAL 7001

Vit
NCS  
S 0500-N

Ljusgrå
RAL 7035

Anodic 
Brown

Utsida aluminiumbeklädnad

Brun lasyr
6734

Svart lasyr
7744

Vit täckfärg lasyr 
NCS S 0502-Y

Furu lasyr
1701

Teak lasyr
6725

Insida trä

Tillval

Färger
Aluminiumbeklädnaden i Traryd Optimal finns som standard i tio olika färger. 
Fönstrets grundfärg, som ju syns på insidan, finns i fem standardfärger för täck-
färg och lasyr. Vi vet också att en del av våra kunder föredrar någon annan kulör, 
det kan vi ordna. Eftersom valfrihet är ett av våra ledord, så kan du mot ett visst 
pristillägg få våra fönster med specifika NCS- eller RAL-färger. 

Jämför gärna med ett riktigt färgprov eftersom återgivningen av färgen kan 
avvika något i tryck.

Handtag till fönster och fönsterdörrar
Våra vackra fönsterhandtag är sköna att hålla i och visar att kvalitet och 
 funktion går alldeles utmärkt att kombinera med tilltalande design. 
 Handtagen är tillverkade i aluminium och kommer i matt krom.

Säkerhet
Generellt sett håller alla fönster inom Traryd Optimal en hög säkerhetsnivå, 
men det finns möjlighet att uppgradera ytterligare med bakkantssäkring 
(standard på sidohängda), låsbart handtag, barnspärr (ingår i Optimal Plus), 
förankrat säkerhetsglas och säkerhetslås.

Ventilation
Frisk luft och bra ventilation har ofta positiv inverkan på hälsan. I vårt sortiment 
finns ventiler och vädringsbeslag som släpper in luft. Bland annat är vi mycket 
stolta över marknadens kanske snyggaste och mest diskreta ventil.

3-glas aluminiumbeklädda träfönster

Infälld ventil

Exempel på fria former, 
det finns många fler!
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3-glas aluminiumbeklädda träfönster

Spröjs
Du har en mängd valmöjligheter. Vårt sortiment innefattar 
fasta genom gående poster, mellanglasspröjs samt demonter-
bara spröjs som både kan vara breda och smala. 

Tänk också på, att den färg du väljer på spröjsen syns även 
inifrån. Vill du ha linjering mellan exempelvis vrid fönster och 
fasta fönster måste detta anges på beställningen. SPX spröjsen 
är tillverkad i PVC och är vit oavsett kulör på fönstret, levereras 
alltid omonterad.

FÖRKLARING FÖR SPRÖJS

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

Du får ett fönster med  
två horisontella 31 mm spröjsar 
och en vertikal 31 mm spröjs. 

EXEMPEL 
S 00:21

71 mm 
breda 
spröjsar

31 mm 
breda 
spröjsar

1/3 post- spröjsplacering. 
Innebär att posten/spröjs är 
placerad som om det varit 
2 st liggande med jämn indelning. 
Vill man ha annat måste mått anges 
(ovankant karm till cc post/spröjs).

S00:01 S00:02 S00:10 S00:20 S00:11 S00:12 S00:21 S00:22 S00:22 S00:31
        Förskjutna

S00:32 S00:41 S00:42 S00:10+S00:01 S00:10+S00:02 S00:10+S00:11 S00:10+S00:12 S00:10+S01:00 S00:11+S00:01 S00:11+S00:11
        

S00:12+S00:13 S00:21+S00:11 S01:00 S02:00 S10:00 S20:00 S11:00 S12:00 S01:10 S01:20  
      

S01:11 S01:21 S02:10 S02:20 S10:00+S00:01 S10:00+S00:02 S10:00+S00:11 S10:00+S00:12 S10:00+S01:00 S10:00+S02:00 
       

S11:00+S00:1 S01:10+S00:01 S01:10+S00:01 S01:10+S00:01 S01:10+S00:11 S00:12+S00:11 S02:10+S00:01 S02:10+S00:11 S12:00+S00:11 S11:10+S00:11  
      

SPX2  SPX2+00:21 SPX3+00:22 SPX2+01:20 SPX3+22:00
+S00:11+S00:10    

S 00:01

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:11

3
Solfjäderspröjs

SPX LÖSNINGAR HAR ALLTID VIT SPRÖJS. 
SPX kan kombineras med våra övriga 
spröjsmodeller, se exempel nedan:

SPX1  SPX2 SPX3
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Traryd Genuin Plus

Träkänsla på hög nivå

Det bästa träfönster vi någonsin har tillverkat med högsta kvalitet 
rakt igenom, därav namnet. Innovativa lösningar och smarta detaljer 
förhöjer både intrycket och säkerheten. För dig som uppskattar såväl 
skönhet som gediget hantverk och kan tänka dig att måla om när det 
behövs. För den genuina känslans skull.

• Lågt U-värde som standard 3-glas 
• Säkerhetshöjande detaljer 
• Modern och funktionell design 
• Invändig rak profil 
• Passar de flesta hustyper

Om du har höga krav på isolering och energibesparing, 
välj Traryd Genuin Plus, ett energifönster med mycket  
lågt U-värde (beskriver hur bra isolering ett fönster har).

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Omkastningsläge:
utsida vändes inåt

För låsning i puts läge: 
dra fönsterbågen mot  
dig tills övre spärren låses

Stängt läge För att öppna: 
tryck den övre 
spärren inåt sam-
tidigt som bågen 
trycks utåt Putsa utsid

an 

inifrån

Dolda 
beslag

Vridfönster
Det här är vår storsäljare inom Traryd Genuin. En av de starkaste anled-
ningarna till detta är den speciella upphängningen som gör att fönstret 
kan vridas  horisontellt så att utsidan vänds inåt i rummet. På så sätt är 
det enkelt att putsa inifrån utan att stå på stegar eller luta sig ut. 

När fönstret öppnas hamnar det först i ett vädringsläge. Genom att 
trycka in vädringsspärren, kan det därefter öppnas fullt ut. Detta mo-
ment kräver två händer vilket kan vara bra för nyfikna barn. Kraftiga 
beslag och spanjoletten (låsanordningen) med speciella kolvar ger  
extra skydd om inbrottstjuvar skulle göra ett försök att ta sig in.  

Vridfönster är med andra ord lättskötta, praktiska, säkra och  
snygga, vilket säkerligen är förklaringen till att de är så populära.

Fasta fönster
Som namnet antyder går den här typen av fönster inte att öppna. Det innebär 
bland annat att du minimerar kallras, vilket sparar energi och därmed pengar. 
Samtidigt gör det fönstret lämpligt i bottenvåning och bredvid balkongdörrar. 
På så sätt kan du ju putsa det fasta fönstret även på utsidan.

Men det är också ett självklart val för stora, glasade partier, i burspråk, eller 
för dig som vill ha inglasade altaner.

Förutom det stora och obrutna ljusinsläppet är säkerhetsnivån en klar fördel. 
Fasta fönster är helt enkelt svårare att forcera. Om du vill finns det dock möjlig-
het att ytterligare höja säkerhetsnivån. (Se Tillval sid. 22)

3-glas träfönster
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Sidohängda fönster
Våra sidohängda fönster öppnas utåt vilket gör det enklare att vädra utan  
att flytta saker på fönsterbrädan. Du kan välja mellan olika storlekar och  
modeller. Det finns både vänster- och högerhängda alternativ och i mindre 
format erbjuder vi Topturn.

Den här typen av fönster passar tack vare sin karaktär både på nyare och 
äldre hus. Bakkantssäkring är standard samt fönsterbroms i höjder över 
 modul 5. På utåtgående produkter ses hängning från utsidan, gångjärnssidan. 

Topturn
Topturn fönster har person säkert glas ut- 
vändigt som standard. Vid behov erbjuder  
vi också glas med bullerisolering och insyns- 
skydd. Kan öppnas upp till 60° vinkel.

Topturn fönster

Handtagsfunktion 
Utåtgående 3-glas fönsterdörrar

Så här fungerar

handtaget

För att låsa: dra igen dörren, dra upp 
handtaget och vrid om vredet.

3-glas träfönster

Fönsterdörrar
Vill du ha en dörr som släpper in ljus och öppnar upp mot världen ut-
anför, så är fönsterdörrar att rekommendera. De finns i en mängd olika 
utföranden, men har samma grunddesign som fönstermodellerna. Alla 
öppnas utåt och du kan välja mellan enkel- och pardörrar, med eller 
utan spröjs, helglasade eller med bröstning, det vill säga glasrutan sit-
ter upptill och bör harmoniera med fönster som sitter i direkt anslut-
ning till dörren.

Fönsterdörrarna, som har fallkolvsspanjolett (handtaget fjädrar till-
baka när du släpper det) levereras med 3-glas isolerruta och du kan få 
dem täckmålade eller laserade, precis som fönstren. Säkerheten är 
mycket hög, men du kan, om det känns angeläget, uppgradera till en 
högre nivå.

Enkeldörr
Helglasad

Pardörr
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Kombinationsfönster

Kombinationsfönster
Ibland är det snyggt att kombinera olika typer fönster, till exempel 
fasta med sidohängda eller vridfönster i samma karm, bredvid eller 
över varandra.

Fria former
Om det av någon anledning inte passar med kvadratiska eller rek-
tangulära fönster, så löser vi det också. Vi kan tillverka i princip vilken 
form som helst; med tre, fyra eller fem hörn.

Brun lasyr
6734

Svart lasyr
7744

Vit täckfärg 
NCS S 0502-Y
standard

Furu lasyr
1701

Teak lasyr
6725

Insida/utsida trä

Tillval

Färger
Traryd Genuin finns i fem standardfärger för täckfärg och lasyr. Vi vet också att 
en del av våra kunder föredrar någon annan kulör, det kan vi ordna. Eftersom 
valfrihet är ett av våra ledord, så kan du mot ett visst pristillägg få våra fönster 
med specifika NCS- eller RAL-färger. 

Jämför gärna med ett riktigt färgprov eftersom återgivningen av färgen  
kan avvika något i tryck.

Glas och insynsskydd
Till de olika modellerna finns flera valmöjligheter när det gäller glas. Det mest 
energisnåla är Genuin Plus, det finns också varianter som är insynsskyddade, buller-
dämpande, med förhöjd säkerhet eller skydd mot starkt solljus och brand. Du kan 
även få glas som reducerar kondens. (Kondens är ett väderfenomen som sätter 
sig på välisolerade kalla ytor i form av dagg). Självrengörande glas finns även i 
vårt sortiment.

Handtag till fönster
Våra vackra fönsterhandtag är sköna att hålla  
i och visar att kvalitet och  funktion går alldeles 
utmärkt att kombinera med tilltalande design. 
Hand tagen är tillverkade i aluminium och 
 kulören är matt krom.

Klarglas.
Inget  
insynsskydd.

Cotswold.  
Lågt  
insynsskydd.

Granit.  
Mellan 
insynsskydd.

Frostat.  
Högt  
insynsskydd.

Säkerhet
Generellt sett håller alla fönster inom Traryd Genuin en hög säkerhetsnivå, 
men det finns möjlighet att uppgradera ytterligare med bakkantssäkring 
(standard på sidohängda), låsbart handtag, barnspärr (ingår i Genuin 
PLUS), förankrat säkerhetsglas och säkerhetslås.

Ventilation
Frisk luft och bra ventilation har ofta positiv inverkan på hälsan. I vårt sorti-
ment finns ventiler och vädringsbeslag som släpper in luft. Bland annat är vi 
mycket stolta över marknadens kanske snyggaste och mest diskreta ventil.

Infälld ventil

3-glas träfönster
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Spröjs
Du har en mängd valmöjligheter. Vårt sortiment innefattar 
fasta genom gående poster, mellanglasspröjs samt demonter-
bara spröjs som både kan vara breda och smala. 

Tänk också på, att den färg du väljer på spröjsen syns även 
inifrån. Vill du ha linjering mellan exempelvis vrid fönster och 
fasta fönster måste detta anges på beställningen. SPX spröjsen 
är tillverkad i PVC och är vit oavsett kulör på fönstret, levereras 
alltid omonterad.

FÖRKLARING FÖR SPRÖJS

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

Du får ett fönster med  
två horisontella 31 mm spröjsar 
och en vertikal 31 mm spröjs. 

EXEMPEL 
S 00:21

71 mm 
breda 
spröjsar

31 mm 
breda 
spröjsar

1/3 post- spröjsplacering. 
Innebär att posten/spröjs är 
placerad som om det varit 
2 st liggande med jämn indelning. 
Vill man ha annat måste mått anges 
(ovankant karm till cc post/spröjs).

SPX2  SPX2+00:21 SPX3+00:22 SPX2+01:20 SPX3+22:00
+S00:11+S00:10    

S 00:01

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:11

3
Solfjäderspröjs

SPX LÖSNINGAR HAR ALLTID VIT SPRÖJS. 
SPX kan kombineras med våra övriga 
spröjsmodeller, se exempel nedan:

S00:01 S00:02 S00:10 S00:20 S00:11 S00:12 S00:21 S00:22 S00:22 S00:31
        Förskjutna

S00:32 S00:41 S00:42 S00:10+S00:01 S00:10+S00:02 S00:10+S00:11 S00:10+S00:12 S00:10+S01:00 S00:11+S00:01 S00:11+S00:11
        

S00:12+S00:13 S00:21+S00:11 S01:00 S02:00 S10:00 S20:00 S11:00 S12:00 S01:10 S01:20  
      

S01:11 S01:21 S02:10 S02:20 S10:00+S00:01 S10:00+S00:02 S10:00+S00:11 S10:00+S00:12 S10:00+S01:00 S10:00+S02:00 
       

S11:00+S00:1 S01:10+S00:01 S01:10+S00:01 S01:10+S00:01 S01:10+S00:11 S00:12+S00:11 S02:10+S00:01 S02:10+S00:11 S12:00+S00:11 S11:10+S00:11  
      

SPX1  SPX2 SPX3
     

3-glas träfönster
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Traryd Gård 
Tidlös charm med enkelhet
Ett klassiskt svenskt träfönster för den som vill ha gammaldags känsla 
utan att hamna på samma exklusiva nivå som Lingbo. Den profilerade 
profilen och bågarna för tankarna till den gamla goda tiden. 

För många är en del av den tidlösa charmen det faktum att det med 
jämna mellanrum krävs lite putsning och målning.

• Klassisk design 
• Passar många hustyper 
• Uppgraderas lätt till ett ännu bättre fönster

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Förnicklat beslag  ingår

Sidohängda fönster
Ett snyggt och praktiskt fönster som lämpar sig väl för äldre villor, garage, källare 
och andra utrymmen där kraven på isolering är något mindre.

Det är sidohängt, utåtgående med 2-glas isolerruta, löstagbar spröjs och 
hakar. U-värdet ligger på 1,8 som standard. Du kan välja mellan 1-, 2- och 
3-luft eller överkantshängt fönster.

Fönsterdörrar
Passar givetvis bra bredvid Traryd Gård sidohängda fönster. 
De har 3-glas isolerruta och öppnas utåt med spanjolett med fall-
kolv, vilket i praktiken innebär att den öppnas precis som vanliga 
dörrar. Handtaget fjädrar tillbaka när det släpps, så du kan öpp-
na dörren med armbågen om händerna är upptagna av en bricka 
eller liknande.

Tänk på att den nedre kanten i dörrens glas ska linjera med 
motsvarande kant på fönster bredvid. Det blir snyggast så.

Överkantshängt fönster med 
profilerad profil och 2-glas
isolerruta.

Förnicklade beslag medföljer som standard. Beslagen 
finns även i mässing som beställnings vara.

Mässing  Förnicklat 

Pardörr
Fyllning i nedre del

Enkeldörr
Helglasad

Smart 
handtag
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Brun lasyr
6734

Svart lasyr
7744

Vit täckfärg lasyr 
NCS S 0502-Y

Furu lasyr
1701

Teak lasyr
6725

Insida/utsida trä

Tillval

Färger
Det finns fem standardkulörer för täckfärg och lasyrer när det gäller Traryd 
Gård. Men eftersom valfrihet är ett av våra ledord, så kan du få fönster och 
dörrar i nästan exakt den färg du vill ha mot ett pristillägg. Jämför gärna med 
ett riktigt färgprov eftersom återgivningen av färgen kan avvika något i tryck.

Glas och insynsskydd
I vårt sortiment kan du välja mellan många olika sorters glas, vart och ett med 
sina speciella egenskaper. Hit hör bland annat LE-glas (lågemulsionsglas), 
insynsskyddat ornamentsglas, solskyddsglas, härdat eller laminerat glas.

Ett LE-glas som dessutom fylls med Argongas gör att du kommer ner ännu 
lägre i u-värde än standard.

Handtag
Handtagen till Traryd Gårds fönsterdörrar är sköna att hålla i och ett bra 
 exempel på hur man kan förena kvalitet och funktion utan att förlora den 
tidstrogna känslan. Fönstren har hakar. 

Spröjs
Med våra demonterbara spröjs kan du välja att dela in dina fönster som du 
vill och så de passar till husets design. Det finns breda och smala demonter-
bara spröjs samt mellanglasspröjs.

Klarglas.
Inget  
insynsskydd.

Cotswold.  
Lågt  
insynsskydd.

Granit.  
Mellan 
insynsskydd.

Frostat.  
Högt  
insynsskydd.

Ventilation
En spaltventil i karmens överstycke förbättrar lufttillförseln. Går att få vita, 
bruna eller natur anodiserade.

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3S 01:30

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3S 01:10

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:41

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:22

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3S 11:00

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3S 01:20SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 01:00

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:01

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:02

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:12

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:10

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:20

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:30 SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:11 SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:21 SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

S 00:31

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3

Lösa utvändiga spröjs är alltid i samma 
färg som fönstrets utsida. Invändig spröjs 
i isolerruta är däremot alltid vita. 

fÖRKLARING FÖR SPRÖJS

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

Du får ett fönster med  
två horisontella 31 mm spröjsar 
och en vertikal 31 mm spröjs. 

EXEMPEL 
S 00:21

71 mm 
breda 
spröjsar

31 mm 
breda 
spröjsar

1/3 post- spröjsplacering. 
Innebär att posten/spröjs är 
placerad som om det varit 
2 st liggande med jämn indel-
ning. Vill man ha annat måste 
mått anges (ovankant karm till 
cc post/spröjs).
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Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta

Traryd Intakt  
I storstadsmiljö och på högre hus

Ett modernt träfönster med aluminiumbeklädd utsida.

Fönstret är sidohängt och öppnas inåt. På så sätt lämpar det sig i 
storstadsmiljö på högre hus, där kraven på till exempel ljudisolering är 
höga. Säkerheten och slitstyrkan är dokumenterad och det finns många 
möjligheter att anpassa och komplettera fönstret efter omgivningen.

• Öppnas inåt 
• Aluminiumbeklätt 
• Minimalt med underhåll 
• Modern design 
• Invändig rak profil 
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Sidohängda fönster
Det finns två varianter. Båda är inåtgående. Den ena har 3-glas isolerruta och 
den andra är kopplad med 2-glas isolerruta och enkelglas. 

Varianten med 2+1-glasfönster har en ljuddämpande luftspalt mellan  
inner- och ytterbågen, vilket gör det lämpligt i stadsmiljöer och på  andra  
ställen där ljudvolymen är hög. Båda de sidohängda fönstren finns som  
1-, 2- och 3-luft. Inåtgående 2-luft kan även fås i mötesbåge.

Fönsterdörrar
Även här finns det flera alternativ. En är inåtgående 2+1 glasad eller 3-glas 
isolerruta, den  andra öppnas utåt och har kopplade 2+1-glas. Båda har 
utvändig aluminiumbeklädnad. Den inåtgående används mycket i bostäder, 
där de små franska balkongerna förutsätter att dörren öppnas inåt. 
Tack vare sin ljuddämpande luftspalt, så är den utåtgående fönsterdörren
 lämplig när man vill utestänga buller och oljud.

Inåtgående fönsterdörr 3-glas
• Inåtgående modell med insida i trä och aluminiumbeklädd utsida.
• Endast invändigt barnsäkert handtag. (Låsbart finns som tillval).
• Finns som enkel eller pardörr med fyllning eller med glasad nederdel.
• Kan även beställas som helglasad, med personsäkert glas in- och utvändigt.
• Säkerhetsspanjolett som standard

Inåtgående fönsterdörr 2+1-glas
• Inåtgående modell med insida i trä och aluminiumbeklädd utsida.
• Endast invändigt barnsäkert handtag. (Låsbart finns som tillval).
• Finns som enkel eller pardörr med fyllning eller glasad nederdel.
• Säkerhetsspanjolett som standard

Utåtgående fönsterdörr 2+1-glas
• Utåtgående modell med insida i trä och aluminiumbeklädd utsida.
• Barnsäkert handtag invändigt och draghandtag utvändigt.
• Förberett för invändig cylinderlåsning och utvändigt handtag.
 (cylinderlåsning insida)
• Finns som enkel eller pardörr med fyllning eller glasad nederdel.
• Säkerhetsspanjolett som standard

Underkantshängt fönster  
med 3-glas isolerrutaMötesbåge

Enkeldörr
Inåtgående

Enkeldörr
Utåtgående

2+ -glas 
med

ljuddäm
pande

luftspalt
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Tillval

Färger
Aluminiumbeklädnaden i Traryd Intakt finns som standard i tio olika färger. 
Fönstrets grundfärg, som ju syns på insidan, består som standard av fem 
standardfärger för täckfärg och lasyr.

Eftersom valfrihet är ett av våra ledord, så kan du mot ett visst pristillägg  
få våra fönster i vilken färg du vill ha, både in och utvändigt med specifika 
NCS- eller RAL-färger. Jämför gärna med ett riktigt färgprov eftersom åter-
givningen av färgen kan avvika något i tryck.

Glas och insynsskydd
Här kan du välja bland många olika sorters glas med olika egenskaper. Du  
kanske vill ha energisnåla glas, ornamentglas som är insynsskyddat, härdat,  
laminerat eller bullerdämpande glas alternativt glas som har förhöjd säkerhet 
och skydd mot starkt solljus och brand. Solskyddsglas finns även i vårt sortiment.

Handtag
Handtagen är en viktig del såväl när det gäller design som funktion. Våra vackra 
fönsterhandtag är ett bra exempel på hur dessa egenskaper går hand i hand 
med kvalitet. Att de dessutom är sköna att hålla i är knappast någon nackdel.

Säkerhet
Generellt sett håller alla fönster inom Traryd Intakt en hög säkerhetsnivå, 
men det finns möjlighet att uppgradera med ett förstärkt inbrottsskydd för 
att på ett ännu bättre sätt hålla ovälkomna besökare borta. Hit hör låsbart 
handtag, barnspärr, förankrat säkerhetsglas och säkerhetslås.

Röd
RAL 3011

Svart
RAL 9005

Brun
RAL 8017

Anodic 
Natura

Antracitgrå
RAL 7016

Vit
RAL 9010

Silvergrå
RAL 7001

Vit
NCS  
S 0500-N

Ljusgrå
RAL 7035

Anodic 
Brown

Utsida aluminiumbeklädnad

Brun lasyr
6734

Svart lasyr
7744

Vit täckfärg lasyr 
NCS S 0502-Y

Furu lasyr
1701

Teak lasyr
6725

Insida trä

Klarglas.
Inget  
insynsskydd.

Cotswold.  
Lågt  
insynsskydd.

Granit.  
Mellan 
insynsskydd.

Frostat.  
Högt  
insynsskydd.
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Ventilation
Frisk luft och god ventilation är viktigt både för hälsan och för husets väl-
befinnande. Därför har vi både ventiler och vädringslucka i vårt sortiment. 
Den senare, som är glaslös med yttre aluminiumgaller, kombineras med våra 
3-glasprodukter. Fönstret kan kompletteras med kipp-dreh tvåvägsöppning 
och vädringslucka.

Fria former
Fasta fönster måste ju inte vara kvadratiska eller rektangulära. Både på äldre byggna-
der och nya, arkitektritade hus finns fönster med andra former. Vi har alla möjliga 
specialdesignade fönster i nästan vilken storlek som helst, med tre, fyra eller fem 
hörn, runda eller halvrunda. Vad behöver du?

Spaltventil
En spaltventil i karmens överstycke förbättrar lufttillförseln. 

Vädringslucka
Vädringsluckan har ett utvändigt galler med ett insektsnät på  
insidan. Den invändiga vädringsluckan är väl isolerad. Våra vädringsluckor  
kan också placeras i själva fasaden i anslutning till ett fönster.

Kipp dreh
Smart lösning som gör det möjligt att öppna fönstret upptill för vädring.

Spröjs
Med våra demonterbara spröjs (bara på 3-glas) och fasta poster (rutavdelare) 
kan du dela av och dela in fönstret nästan precis som du vill. Det är snyggt, 
personligt och ger alltid lite extra karaktär till vilket hus som helst.

Kipp dreh
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FÖRKLARING FÖR SPRÖJS 1:a siffran = antal horisontella breda spröjsar
2:a siffran = antal vertikala breda spröjsar
3:e siffran = antal horisontella smala spröjsar
4:e siffran = antal vertikala smala spröjsar

Du får ett fönster med  
två horisontella smala spröjsar 
och en vertikal smal spröjs. 

EXEMPEL 
S 00:21

breda 
spröjsar

smala
spröjsar

1/3 post- spröjsplacering. Innebär att 
posten/spröjs är placerad som om det varit 
2 st liggande med jämn indelning. 
Vill man ha annat måste mått anges 
(ovankant karm till cc post/spröjs).

Exempel på fria former, det finns många fler!

Ventilerna går att få vita eller naturanodiserade.
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Exempel på fria former, det finns många fler!



34

Ett fönster med klassisk design tillverkat i speciellt utvalt virke av 
bästa kvalitet, där detaljer som fönsterhakar, kitt och vädrings-
beslag är standard. Lägg därtill många varianter av spröjs och 

färgat glas så blir resultatet precis som det såg ut förr.

Med karm, innerbåge och ytterbåge som 
är profilerade för att passa en äldre stil. 
Finns som både enkel- och pardörrar.

Sidohängda kopplade träfönster med 
vacker äldre profil. 

Utåtgående fönster, 2+1-glas

Fönsterdörrar, 2+1-glas

Med Lingbo Kulturfönster får du bland annat:
• Handkittade glasdelande spröjs – som finns i flera utföranden
• Fabriksmonterad dold, infräst spaltventil (tillval)
• Spegelfräsning på täckmålat
• Fönsterdörrar förberedda för låscylindrar
• Bakkantssäkring på fönsterdörr

LINGBO 
Kulturfönster
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Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta

Utåtgående fönster, 2+1

Dessa fönster kan fås i de flesta storlekar och proportioner. 
Prata med din återförsäljare. Tillval finns på sidan 38-39.

En speciellt profilerad fast spröjs höjer det rustika intrycket. Du väljer själv 
vilken typ av spröjs du vill ha. Grunden för Lingbo Kulturfönster är tradi-
tionellt hantverk med modern prestanda. 

Lingbos fönster öppnas utåt och har gångjärn i sidan. Bågen har kopplat 
2+1 glas och kan alltså delas för invändig putsning. Fönstren är utförda 
enligt den vackra Hälsinge traditionen, med profilerad karm, innerbåge och 
ytterbåge. 

• U-värde 1,2 
• Båge och karm i Hälsingeprofil 
• Fönsterhakar är standard, handtag och låsanordning 

finns som tillval 
• Vädringsbeslag 
• Insida och utsida i trä, täckmålat eller laserat

Fönstren har blanka beslag som 
standard, mässing kan fås utan 
extra kostnad.

Handtag med spanjolett och fönsterbroms är tillval. Även dessa 
är traditionellt utformade. På bilden ser du mässingshandtag. 

Storlekar och proportioner
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Fönsterdörrar

Dessa fönsterdörrar öppnas utåt, har kopplat 2+1 glas och är det perfekta 
komplementet till Lingbo s fönster. Finns både som enkeldörr och pardörr. 
Även här är karm, innerbåge och ytterbåge profilerade enligt gammal 
Hälsingetradition. Naturligtvis kan även dörrarna fås med speciellt profilerad 
fast spröjs i flera olika utföranden.  

Välj det som passar just ditt hus bäst.

Tänk på att underkanten på dörrens glas ska linjera med samma kant på 
intillsittande fönster. Därför är det viktigt att välja fönster och fönsterdörr 
med samma typ av glasning. 

Fönsterdörrarna kan fås i olika storlekar och proportioner. 
Prata med din återförsäljare. Tillval finns på sidan 38-39.

Antikgångjärn som standard. Färgat glas i hörnen går 
att få som tillval.

• U-värde 1,2
• Dörrblad och karm i Hälsingeprofil
• Förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning
• Invändigt och utvändigt handtag monteras 
• Finns som enkeldörr och pardörr 
• Glas i bröstning eller med fyllning
• Insida och utsida i trä, täckmålat eller laserat

Lingbofönstrets fasta spröjs är traditionellt 
hantverk i gammal Hälsingestil.

Storlekar och proportioner

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Vit täckfärg  
NCS S 0502-Y
Standard

Ornamentglas är inte genomskinligt och har som främsta funktion att ge insynsskydd i till exempel badrumsfönster.
Illustrationerna visar genomsiktligheten jämfört med ett klarglas.

Frostat (standard) Granit Cotswold

Grön
RAL 6002 

Brun
RAL 8028

Svart
RAL 9011

Grå
RAL 7004

Beige
RAL 1001 

Röd
RAL 3005

Grön
RAL 6002 

Brun
RAL 8028

Svart
RAL 9011

Grå
RAL 7004

Beige
RAL 1001 

Röd
RAL 3005

Dessa sex standardkulörer nedan kan fås mot ett tillägg på 119:-. 
Om ej annan färg anges så är kitt alltid vit.

Färgat glas:

Kitt

Kulörer

Glas
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Vita gångjärnBarnspärr

Låsbart handtag fönster, Finns även att få i mässing. 

Säkerhetslås

Fönsterhandtag förnicklade eller mässing, 

Tvådelad fyllning och Tredelad fyllning mot tillägg.

Beslag (monterade). Som standard har Lingbo 
Kulturfönster förnicklade beslag. Mässingsbeslag 
finns som tillval, utan extra kostnad. 

Diverse tillval  

Spaltventil 
Vit spaltventil till vita produkter och 
naturanodiserade till övriga kulörer.

Spårfräsning

Fönsterhake antikdroppe mässing, 

Beslag & handtag
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S00:01 S00:02 S00:12 S00:10 S00:20 S00:30

S00:11 S00:21 S00:31 S00:41 S00:22 S01:00

S10.00 S11:00 S01:10 S01:20 S01:30

Lösspröjs och mellanglasspröjs
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SPK1 SPK2 SPK3 SPK4 SPK5 SPK6 SPK7 SPK8

SPK9 SPK10 SPK11 SPK12 SPK13 SPK14 SPK15 SPK16

SPK17 S00:21 SPK19 SPK20 SPK21 SPK22 SPK 23         SPK 24        

SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9

SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9

SPK1 SPK2 SPK4SPK3 SPK5 SPK6 SPK8SPK7 SPK10SPK9

Helglasade fönsterdörrar levereras med härdat glas in- och utsida som standard. Vill man ha spröjs i en helglasad fönsterdörr är 
det inte längre en standard, då utgår det härdade glaset i ytterbågen. Detta sker på grund av att spröjsen till Lingbo Kulturfönster är 
glasdelande och det är storleksbegränsningar gällande härdning.

I Lingbos spröjsade fönster kan man endast välja invändig persienn då mellanglaspersienn ej får plats.

Förklaring för spröjs

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

Du får ett fönster med två 
horisontella 31 mm spröjsar 
och en vertikal 31 mm spröjs. 

Exempel 
S 00:21

71 mm 
breda 
spröjsar

31 mm 
breda 
spröjsar

1/3 post- spröjsplacering. 
Innebär att posten/spröjs är placerad som 
om det varit 2 st liggande med jämn indelning. 
Vill man ha annat måste mått anges (ovankant 
karm till cc post/spröjs).
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Skjutdörrar  
Ökat ljusinsläpp, mer rymlig känsla

Känner du för att skapa en fri och bredare passage ut mot altanen eller 
naturen, så är Traryd Skjutdörrar ett smakfullt alternativ. De ger ett ökat 
ljusinsläpp och skapar en skön rymdkänsla i rummet. Genom att kom-
plettera och skärma av med en isolerad glasvägg bredvid får du en ännu 
bättre effekt.

Skjutdörrarna är byggda av stabil fura och designen harmonierar snyggt 
med vårt övriga sortiment. Givetvis kan de fås med aluminiumbeklädd 
utsida. Som standard ingår personsäkert 3-glas, handtag på insidan 
och dragkopp på utsidan. Tack vare tätningsprofiler i gummi, tätar 
den effektivt i stängt läge. 

Traryd Skjutdörrar, som givetvis passar med vårt övriga sortiment, 
är ett elegant sätt att stiga ut i friheten eller kliva in i tryggheten.

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta
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Skjutdörr A
Den här modellen har en personsäker 3-glasruta med ett U-värde på 1,2 som 
standard. Du kan få den antingen helt i trä eller med aluminiumbeklädd utsida. 
Det finns ett handtag på insidan och en dragkopp på utsidan. När handtaget 
vrids neråt lyfts dörren så att den smidigt kan röras i sidled. Den rörliga delen 
glider innanför den fasta, vilket underlättar vid skötsel och rengöring. 

Skjutdörr C
Även den här skjutdörren har en personsäker 3-glasruta med ett U-värde på 
1,2 som standard. Och du kan få den antingen helt i trä eller med aluminium-
beklädd utsida. Det finns handtag på insidan och dragkopp på utsidan på båda 
de rörliga delarna. När handtaget vrids neråt så lyfts dörren för att smidigt 
kunna skjutas åt sidan och de rörliga delarna glider på insidan av de fasta, 
vilket underlättar vid skötsel och rengöring. Du kan modifiera skjutdörren på 
flera olika sätt, se Tillval.

Fast parti
De fasta partierna har personsäker 3-glas isolerruta med ett U-värde på 1.0 i 
standardutförande. Och den kan också fås både helt i trä eller med aluminium-
beklädnad. Över- och sidoljus (fönster) kan fås i mått som passar skjutdörren, 
med såväl raka som sneda kanter. Personsäkert glas in- och utvändigt är 
 standard i sidoljusen, men inte i överljusen. Ytbehandlingen är densamma 
som för skjutdörren. Överljuset kan förses med linjerade poster (rutavdelare). 
Man kan få det fasta partiet att linjera med skjutdörrens överkant.

Sidoljus Överljus

Minihöjd på lägsta mått: 
Aluminium: 300 mm 
Trä: 250 mm

Sneda fasta partier Raka fasta partier

Stor valfri
het

Personsäker
t glas

Handtag p
å insidan

och dragk
opp på uts

idan
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Tillval

Färger
Aluminiumbeklädnaden i Traryd Skjutdörrar finns som standard i tio olika 
färger. Dörrens grundfärg, som ju syns på insidan.

Eftersom valfrihet är ett av våra ledord, så kan du mot ett visst pristillägg  
få våra skjutdörrar i vilken färg du vill ha, både in och utvändigt, med speci-
fika NCS- eller RAL-färger. Jämför gärna med ett riktigt färgprov eftersom 
återgivningen av färgen kan avvika något i tryck. Standardkulör för trä är 
NCS S 0502-Y och på aluminiumbeklädnad är RAL 9010 standard.

Glas
Om det av någon anledning inte räcker med standardglas, så finns det en rad 
alternativ med olika funktion. Du kan till exempel välja energipaket med U-värde 
så lågt som 1,0 eller ljudpaket där ljuddämpningen är 38-39 decibel, olika 
sorters solskydd och slät fyllning med en maxhöjd på 800 mm.

Ventilation
Med en öppen skjutdörr blir det väldigt mycket frisk luft, men även när den är 
stängd kan man få en bra ventilation med marknadens snyggaste spaltventil 
som placeras vertikalt i den fasta delens sidostycke.

Handtag
Skjutdörren måste ju kunna öppnas och stängas från båda hållen. Därför finns 
handtag för insidan och dragkopp för utsidan, vill du kunna låsa, använd den 
medföljande invändiga täckbrickan, förberedd för en oval ASSA cylinder.

Spröjs 
Både den rörliga och fasta delen kan prydas av mitt- och/eller tvärposter 
 (rutavdelare). Skjutdörrarna kan till och med levereras med spröjs som sitter 
mellan glasen. Stående Bågpost 92 mm. Liggande bågpost 92 mm. Mellan-
glasspröjs 26 mm

Röd
RAL 3011

Svart
RAL 9005

Brun
RAL 8017

Anodic 
Natura

Antracitgrå
RAL 7016

Vit
RAL 9010
Standard

Silvergrå
RAL 7001

Vit
NCS  
S 0500-N

Ljusgrå
RAL 7035

Anodic 
Brown

Utsida aluminiumbeklädnad

Vit täck- 
färg NCS 
S 0502-Y
Standard

Insida/utsida trä

Öppet läge Stängt läge Dragkopp
utsida
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Smidig och 
     snygg kasset

t
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Persienner och insektsskydd 
När ljus och mygg ska hållas utanför

Ett fönster har många roller. Det släpper in omvärlden i rummet, men 
skyddar samtidigt mot väder och vind. Stora ljusinsläpp är oftast att 
föredra, men det finns situationer där du av olika skäl inte vill släppa  
in ljuset. Då är det både smart och snyggt med persienner eller plissé-
gardiner, lätta att manövrera och snygga att se på. Vi har ett brett 
 sortiment av solskydd i olika färger och för olika typer av fönster.

Men det är inte bara ljuset som behöver dämpas. Insekter är ett stort 
problem i delar av landet och det gäller att hålla dem på avstånd, utan 
att för den skull avstå från svalkande vindar och frisk luft. Därför finns 
det insektsskydd såväl för fönster som för dörrar. De gör ditt liv lite 
behagligare under den varma årstiden.
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Mahogny 
9949 

Mörkbrun 
0060

Beige 
0285 

Bok/Ek 
9944 

Svart/
blank 
0049

Silver med  
svart/grå 
streck/
mönster 
9451

Ljus silver 
0058

Vit 
0065 

Duo 
Svart/vit 
0739

Grå
Linnemönstrad 
0051

Persienner

Persienn Intu
Intu är en persienn där manövreringen är enklare än någonsin. Inga reglage 
och snören – allt är inbyggt i själva persiennen. Praktiskt samtidigt som det 
förstärker den stilrena designen. Intu levereras omonterade.

Passar till Optimal och Genuin .

Persienn Basic
Persienner är en viktig designdetalj som både kan ersätta och komplettera 
 gardiner. Dessutom är de ett effektivt alternativ för att stänga ute starkt ljus 
eller temporärt hindra insyn. Basic är en invändig och frihängande persienn. 
Basic levereras omonterade.

Passar till Gård, Intakt 3-glas samt Lingbo med spröjs . Finns till följande 
fönstermått: Bredd från 260 mm till 2 700 mm . Höjd från 500 mm  
till 2 700 mm .

Persienn Roulett
En klassisk persienn som sitter mellan glas där du manövrerar med lina och 
vridstång. Monteras i fabrik.

Passar till kopplade fönster som Lingbo utan spröjs och Intakt 2+1-glas . 
Finns till följande fönstermått: Bredd från 260 mm till 2 700 mm . Höjd från 
500 mm till  2 700 mm .
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Designade med en smart dubbelfunktion som gör att du kan höja och sänka 
dem såväl upptill som nertill. De finns både som genomskinliga och mörka, 
vilket gör att du kan släppa in och stänga ute ljus precis så mycket du vill. 

 Passar till Optimal och Genuin .

OBS! Om du väljer en mörk persienn eller plissé rekommenderar vi att du alltid 
har den antingen helt nerfälld eller helt uppdragen. Annars finns det risk att 
glasrutan spricker. Det krävs en persienn per luft (glasruta) när fönsterytan 
har en genomgående avdelare.

Färger
Designade med en smart dubbelfunktion som gör att du kan höja och sänka 
dem såväl upptill som nertill. De finns både som genomskinliga och mörka, 
vilket gör att du kan släppa in och stänga ute ljus precis så mycket du vill. 

 Passar till Optimal och Genuin .
Svart, 
silvrig 
baksida

Celluar Celluar 
Blockout

Vit med 
svart/grå 
blommor

Vit med 
blommor

Vit

Plissé

Svart/
blank 
0049

Duo 
Svart/vit 
0739

Mörkbrun 
0060
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Insektsnät

Rullgardinsfönster
Det beror lite på hur och var i landet du bor, men ordentliga insektsskydd kan 
göra din vardag betydligt behagligare under den varma årstiden. De tillverkas i 
aluminium med glasfibernät och finns till utåtgående fönster. Rullgardinsfönster 
Deluxe av aluminium är en praktisk och elegant lösning på myggproblemet. 
Fjäderklämmor i sidoskenorna håller det nedrullade nätet på plats. Handtaget 
är lättåtkomligt och är försett med dämplist. Levereras monteringsfärdigt 
 enligt din beställning.

Användning 
För montering invändigt på fönsterkarm.

Montering
Horisontell, skruvas fast.

Dimensioner
43 cm till 173 cm breda. Maxhöjd 158 cm.

Färger
Vit, silvergrå.

Nät
Grå, plastad glasfiber.

Garanti
10 år på mekanismen.

Så här mäter du:
Mätning av bredden: Mät upp bredden inklusive fönsterkarmens sidostycken.
Mätning av höjden: Mät upp höjden inklusive karmens under- och överstycke. 
Höjden får inte överstiga 158 cm.

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta

STANDARD- 
BREDDER cm

43

48

53

58

63

68

73

78

83

88

93

98

103

108

113

118

123

128

133

138

143

148

158

163

168

173
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Insektsnät

Rullgardinsdörr
Våra insektsskydd i aluminium med glasfibernät finns också till utåtgående 
fönsterdörrar. Rullgardinsdörren Deluxe är hållbar och lika enkel att använda 
som montera. Skyddet kan både vänster- och högerhängas, och skruvas fast 
på gångjärnssidan.

Nätkassett och skenor är i pulverlackerad aluminiumprofil och nätet 
 rullas in jämnt och säkert i kassetten. Nätet har ett diskret vertikalt mönster 
som tjänar två syften: dels blir nätet snyggare, dels blir det mer synligt och 
därigenom säkrare.

Användning 
För montering invändigt på dörrkarm.

Montering
Vänster- eller högerhängning. Skruvas fast på gångjärnssidan.

Dimensioner
Standardhöjder 205 cm, 215 cm och 235 cm eller enligt  
beställarens måttuppgifter.

Färger
Vit, silvergrå.

Nät
Grå, vertikalmönstrad glasfiber.

Garanti
10 år på mekanismen.

Så här mäter du:
Mätning av höjden: Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.
Mätning av bredden: Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken. 
Bredden får inte överstiga 103  cm.

Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta





Det här med fönster är på sitt sätt en hel veten skap. Fråga oss, vi lever och 
andas U-värden, spanjoletter, kipp-dreh-beslag och allt annat som hör vår 
bransch till. Kort sagt, vi är fönsternördar, och stolta över det!

Men för att göra det enklare för dig som inte är fönsternörd har vi samlat det 
nödvändigaste du behöver veta när du ska välja fönster, i form av enkla och 
informativa guider och förklaringar på dessa sidor.  
Vi hoppas de kommer till nytta!

Guider& info
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Mattlackerad 
aluminium beklädnad

Glaslamineringsband, 
spårmonterad

Täckmålad med vattenbaserad 
färg samt skyddsbehandlad 
mot röta och blånad

Tätningslist,  
spårmonterad i båge

Spanjolett- och beslagsspår

Lamellimmade 
stamblock i träprofil

Båge

Karm

Spår för fönster-
blecks anslutning

Clips

3-glas isolerruta  
med lågenergiglas



Vilka fönstermodeller finns det? 

Inåtgående
• Passar oftast bäst i moderna hus, speciellt på högre våningsplan 
 eller andra ställen där det är svårt att nå fönstrets utsida.

• Lätta att hålla rena – du kan stå inomhus och putsa både 
 in- och utsida.

• Välj till Kipp-Dreh-beslag som låter dig vicka in fönstren i 
 vädringsläge med en cirka 10 cm bred öppning upptill.

• Tvåluftsfönster kan även erhållas med mötesbågar för ett 
 smäckrare utseende.

Utåtgående
• Passar som regel bra i klassiska hus, och särskilt sådana  
 där fönstren kan nås utifrån.

• Enkel vädring – du slipper flytta krukväxter och annat  

 från fönsternischen.

• OBS! Det är viktigt att montera barnsäkerhetsbeslag på 
 utåtgående fönster.

Karmfasta
• Kan inte öppnas – glaset sitter fast i karmen.

• Tätare och säkrare än öppningsbara fönster.

• Gör det enklare och billigare att skapa stora glasytor.

• Tänk gärna över hur du ska putsa utsidan av dina karmfasta 
 fönster innan du beställer och installerar dem.

Vridfönster/Sideswing
• Båda dessa typer kan vändas inåt för enkel putsning av  
 utsidan. Du slipper också plocka undan på fönsterbrädan  
 när du ska vädra.

• Extra öppningsspärr är standard på våra vrid- och  
 sideswing-fönster.

• Är försedda med kraftiga beslag som försvårar  
 inbrottsförsök.

Vad du än väljer, 
väljer du alltid fura 
av högsta kvalitet
Fönster utsätts för stor påfrest-
ning och valet av material är 
därför av stor vikt. Därav 
använder vi utvald kvalitetsfura 
i våra produkter. Timmerstock-
arna sågas upp utifrån 
detaljerade sågbilder för att 
uppnå bästa möjliga kvalitet på 
produkterna. De limmas sedan 
ihop för att ge maximal styrka 
och förhindra skevhet.

Det finns ett antal olika sätt att bygga fönster, alla med 
olika för- och nackdelar. Här är en översikt över de typer 
som finns i vårt sortiment.

Karmar och bågar
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Vänsterhängt

VänsterhängtHögerhängt

Högerhängt

SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3
1-luft 2-luft 3-luft

585 x 985 1385 x 985 1185 x 1385 1785 x 1185 985 x 492,5 Luft 1 Luft 2 Luft 31 380 x 980 mm 
(14 x 10)

1 780 x 1 180mm 
(18 x 12) 

1 180 x  1 380 mm 
(12 x 14)

Differensen är 20 mm

3-glas
•  Har tre tätt sammanfogade glas med en mellanliggande metall-
skena. De två luft-/gasspalterna ger utmärkt isolering och är 
standard för energieffektiva fönster. Detta gör till exempel att du 
kan ha fönster från golv till tak utan för stora värmeförluster. Du 

får dessutom god ljudisolering. 

2-glas
•  Detta glas har två fasta och tätt sammanfogade skivor. Funktio-
nen är densamma som i 3-glas, men eftersom det bara finns en 
luft- eller gasspalt blir isoleringseffekten mindre. 2-glas är dock 
mer energieffektivt än kopplat 1+1 glas (se nedan) och kan vara 

ett bra alternativ om du vill göra ett äldre hus mer energisnålt. 

Kopplat 2+1 glas
•  Har en inre och en yttre fönsterbåge. I den inre sitter en 2-glas 
isolerruta och i ytterbågen ett enkelglas. De två bågarna är kopp-
lade. Detta innebär att de sitter ihop, men kan tas isär vid behov. 
Du kan alltså t ex sätta in persienner mellan bågarna med denna 
typ av glas. Ur isolerings- och energisynpunkt är 2+1 glas bättre 
än 2-glas men sämre än 3-glas. 

Kopplat 1+1 glas
•  Också denna konstruktion har två fönsterbågar, men med varsitt 
enkelglas. Även här är bågarna kopplade men isär tagbara. En 
äldre standardlösning med mindre bra energiegenskaper, som 
trots det kan vara ett bra och kostnads effektivt val för till exempel 
sommarstugan eller garaget.

Fönstrets modulmått
•  Måttangivelsen för våra fönster skrivs bredd x höjd.  
Måttenheten är “modulmått” och avser egentligen  
måttet på det hål fönstret ska monteras i.  

 
Exempel: Modulmåttet 12 x 14 avser ett hål med måtten  
1 200 x 1 400 mm. Till det passar ett fönster med måtten  
1 180 x 1 380 mm. Fönstret är alltså 20 mm mindre än fönster- 
hålet på varje ledd. Detta är nödvändigt för att lämna plats för 
monteringsbeslagen och isoleringen runt om. 

Luft
• 1-lufts-, 2-lufts- eller 3-luftsfönster – vad är det?  
 Förklaringen är egentligen ganska enkel. Siffrorna 
 anger hur många öppningsbara delar fönstren har.  
 En öppningsbar del = 1-luft. Och så vidare.

Höger- eller vänsterhängt?
• Fönstrets hängning anges enkelt uttryckt från det håll från  
 vilket fönstret öppnas EMOT dig. Om det är lika med “sett  
 inifrån” eller “sett utifrån” beror alltså helt på om fönstret  
 är inåt- eller utåtgående. Titta på bilden, så klarnar det   
 nog! Här lönar det sig att ta det lugnt och vara nog- 
 grann. Kolla helst med din återförsäljare så att dina  
 nya fönster verkligen öppnas åt det håll du tänkt dig.

Glas och måttangivelser

...och två fackuttryck.
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Minska värmeförlusterna!
Isolerrutor består av två eller tre ihoplimmade glasrutor och mel-
lanrummet är fyllt med torr luft eller argongas. Energi glas har ett 
tunt metalloxidskikt på det innersta glaset som isolerar ytterligare. 
Om det är kallt där du bor bör du välja ett fönster med lågt  
U-värde. Värdet är ett mått på isoleringsförmågan och därigenom 
fönstrets energiekonomi. Till ett permanentboende behöver du 
minst 2-glas energifönster. För fritidshus, garage och förråd 
duger i många fall 1+1-glas fönster.

Minska bullret!
Vi har glas som inte bara isolerar mot värmeförluster utan även 
mot buller. Ett bra val om ditt hus ligger nära en starkt trafikerad 
väg, järnväg eller andra bullerkällor. Vi har dess utom andra glas 
som gör din tillvaro drägligare, till exempel genom att skydda mot 
starkt solljus eller hindra insyn i till exempel badrum.

Glaskunskap för fönsterköpare 
Vilse i glasriket? Våra fönster är inte bara snygga och funktionella, 
med rätt glas kan de lösa problem också!

Öka barnsäkerheten!
Karmfasta, icke öppningsbara fönster och inåtgående fönster är 
generellt de barnsäkraste, då de inåtgående fönstren har en inte-
grerad barnspärr i handtaget som standard. Övriga öppningsbara 
fönstertyper kan också erhållas med en barnspärr på handtaget 
eller ett barnsäkert vädringsbeslag. Ett vädringsbeslag ger dig en 
öppning 
på ca 10 cm – lagom för vädring, men för liten att ta sig in eller ut 
igenom. Allra säkrast är det att montera vädringsbeslagen upptill 
på fönstret. Fönsterdörrarna kan förses med en speciell spärranord-
ning.

Öka inbrott- och brandsäkerheten!
Välisolerade fönster är starka fönster, men vi har också säkerhets-
glas i flera olika skyddsklasser. Med hakkolvsspanjoletter  – lås- 
anordningar som hakar fast det stängda fönstret i karmen – och 
extra kraftiga beslag försvårar du ytterligare för tjuven. Vi har  
dessutom som första träfönstertillverkare i Sverige klarat brandtest 
i brandklass EI 30 enligt gällande Europanormer.
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Varför blir det imma på utsidan av 
mina fönster?
Om du får kondens på utsidan av dina fönster på höstkanten är 
det faktiskt ett gott tecken. Det visar helt enkelt att fönstren är väl 
isolerade och därmed energisnåla.  

Så här fungerar det:
Kondens bildas när fönsterglasets yta är kallare än den omgivande 
luften. Detta inträffar under klara nätter, vanligen mellan augusti 
och november. Då är värmeutstrålningen från fönstret mot himlen 
stor, beroende på himlavalvets låga temperatur. Man kan se sam-
ma fenomen på bilrutor, som kan frysa på under klara kalla nätter 
även om lufttemperaturen inte ligger under nollstrecket. Konden-
sen försvinner i morgonsolen och den är inte skadlig för fönstret.

Vad är U-värde?
Det så kallade U-värdet är helt enkelt ett mått på hur mycket värme 
ett fönster släpper ifrån sig. Det anger alltså hur väl värmeisolerat 
det är och därmed indirekt hur det påverkar din elräkning. 

Ju lägre U-värde ju bättre. Ett äldre tvåglasfönster har i allmänhet 
ett U-värde kring 3 eller mer. Våra Optimal- och Genuinfönster  
ligger på strax över 1, med Optimal+ och Genuin+ strax under.

Våra glastyper
Energiglas/Lågemissionsglas 
Energiglas minskar värmeförluster. Det har en tunn genomskinlig 
beläggning som tillåter solvärme att stråla in men hindrar rums-
värme att stråla ut.

Gasfylld isolerruta
Luften mellan glasen har ersatts av en gas som isolerar  
extra bra.

Isolerruta
Ett hermetiskt tillslutet “paket” av två eller tre glasrutor. Luften 
mellan glasen är helt torr och dammfri. Där finns också en distans i 
form av en stål- eller aluminiumskena. En variant av denna glastyp 
är varmkant, som har en extra isolerande distans.

Kulturglas
Glas som manipulerats i tillverkningen för att ge ett  
gammaldags utseende med ränder och små defekter.

Ornamentglas
Ogenomskinligt glas som hindrar insyn. Används till exempel i 
badrumsfönster.

Självrengörande glas
En beläggning på glasets utsida reagerar på solljus och löser upp 
smutsen, som sedan sköljs bort när det regnar. Om fönstret sitter 
skyddat från regn kan du behöva skölja av det manuellt ibland.

Solskyddsglas
Släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute 
två tredjedelar av solvärmen. På så sätt minskar behovet av ventila-
tion och kylning.

Härdat glas 
Ett säkerhetsglas som genom härdning är starkare än vanligt glas. 
Det får heller inte vassa kanter om det skulle gå sönder. 

Laminerat glas 
En laminering håller ihop glaset så att det blir starkt. Lamineringen 
förhindrar att skärvor sprids om glaset skulle spräckas.
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Spröjs kan understryka fasadens linjer eller skapa en harmonisk 
indelning av fönster och fasad. De binder samman ytterväggens 
ytor och framhäver det som skiljer ute och inne. Det gäller även  
efter mörkrets inbrott då spröjsen lyses upp av rumsbelysningen. 
Uppdelade fönster bryter ljuset mjukare än stora obrutna föns-
terytor. Samtidigt som du får ett mindre monotont och mer livfullt 
intryck på utsidan. 

Spröjs förknippas ofta med äldre och snickarglada hus. Men det 
fungerar ofta på nyare hus också. Allt beror på stilen! Lös spröjs 
målas alltid i samma kulör som fönstrets utsida. Detta gäller även 
fönster med olika färg in- och utvändigt.

Lös eller fast spröjs?
Lös spröjs ger dig friheten att ta bort spröjsen om du vill förändra. 
I Optimal, Genuin och Gård sitter den lösa spröjsen på utsidan av 
fönstren. Spröjs delar fysiskt upp glasytorna i ytterbågen. Du kan 
få fast spröjs fäst i ytterbågen, till våra kopplade fönster. 

Vad kan du göra med spröjs? 
Spröjsade fönster har alltid sin plats i arkitekturen. Ett till-
behör som gör dina redan vackra fönster ännu vackrare. 
Missa inte möjligheterna!

I Europa står bostäderna för 40 % av den totala energiförbruk-
ningen. Ska vi uppfylla de globala målen för koldioxidutsläpp  
måste vi prioritera energieffektivt boende.
Det finns numera mycket energisnåla hus där tjocka väggar och 
bättre, färre och mindre fönster bidrar till att hålla kvar värmen  
inomhus. 

Den extra isoleringen har en tydlig effekt, men ventilationen är fort-
farande viktig. Dålig ventilation kan leda till allergi- och luftvägspro-
blem, dagsljus är viktigt för vårt välbefinnande. En ljus boendemiljö 
gör oss helt enkelt piggare och friskare. Därför är mindre och färre 
fönster inte alltid en bra lösning, 

Ett balanserat och genomtänkt hus tar tillvara solens ljus och vär-
me. På så sätt kan energiförbrukningen minska samtidigt som  
dagsljustillförseln blir tillräcklig.

Låt frisk luft komma in
Ventilationen är avgörande för inomhusklimatet. Fukt och 
partiklar leds ut ur bostaden och hemmet upplevs som friskt 
och inbjudande. Öppningsbara fönster gör det enkelt att vädra.
 

Se ditt hem som en helhet
Ljus och luft är avgörande för boende kvaliteten. Fönster låter dig 
utnyttja solens värmande strålar och det naturliga ljuset. Målet är 
att skapa en harmonisk och stabil boende miljö, med luft, ljus och 
värme som viktiga beståndsdelar.

Energieffektivitet
Ett sätt att spara energi är att ta ut mesta möjliga av den energi 
som används. Detta kräver att du ser huset som en enhet som 
både förbrukar och producerar energi. Fönstren har faktiskt po-
tential att bidra med energi. Genom att välja fönster med rätt 
egenskaper kan du optimera energitillförseln.

Om fönster, klimat och framtid 
Vi vet alla att vi måste minska vår klimatpåverkan. 
Och detta har i allra högsta grad med våra bostäder 
att göra. 

Smal eller bred spröjs?
Mindre fönster får  jämna proportioner med smal spröjs. Bredare 
spröjs ger en mer markerad indelning av större fönster. I vårt ut-
bud hittar du också aluminiumspröjs med modernare känsla.
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Sunt inomhusklimat
Ett bra inomhusklimat blir allt viktigare för allt fler. Andelen män-
niskor som lider av allergi och astma har ökat de senaste årtionde-
na. Många gånger är orsaken dåliga hus med dålig ventilation.

Dagsljus är också en viktig hälsofaktor. Forskningen har länge be-
kräftat att dagsljus har en positiv inverkan på vårt välmående, vår 
prestationsförmåga och barns inlärningsförmåga.

Fönstrets optimala placering
Vilket väderstreck ett fönster är placerat i har stor påverkan på 
mängden värmeenergi och ljus det kan överföra till rummet.  
Fundera på hur solen rör sig vid olika årstider och tider på dygnet.  
Solens höjd över horisonten varierar mycket, vilket påverkar dina 
val när det gäller fönster. 

Till exempel: ett fönster på en söderfasad vinner på en solavskärm-
ning ovanför. Detta dämpar den högt stående sommarsolen utan 
att blockera utsikten. När solen sedan står lågt under vinterhalv-
året kan det värmetillskott solen bidrar med tas till vara. 
                         
Personsäkerheten blir en viktig faktor när det gäller dörrar och an-
dra glasytor som går ner till golvnivå. Personsäkra glas eliminerar 
risken för skärskador om olyckan skulle vara framme. Sådant glas 
är standard i våra fönsterdörrar, skjutdörrar och sidoljus.

Norrfasad
Här är påverkan av direkt solljus minst. När solen lyser är den lågt stående och når långt in i 
rummet. Skärma av med persienner eller plisségardiner. Ljus som norrifrån upplevs som sva-
lare och mjukare, vilket passar i t ex kök och arbetsrum. Norrfasader håller sig svala sommar-
tid, vilket gör öppningbara fönster lämpliga.

Söderfasad
Här står solen högt och ger ett starkt ljus oavsett årstid. Sommarsolen kan avskärmas med 
utvändig solavskärmning. Komplettera med invändiga persienner eller plisségardiner när  
solen står lägre vintertid. Alternativt kan du ha ett ofärgat solskyddsglas på glasytorna i 
denna fasad, framförallt om de är stora. Även här krävs ett bra frånluftssystem för att  
ventilera ut sommarvärmen. 

Västerfasad
Lågt stående eftermiddagssol ger ett varmt och behagligt ljus som 
kommer långt in i rummet och ger ett relativt stort tillskott av vär-
meenergi. Detta kan göra ofärgat solskyddsglas till ett bra val. I 
västerläge kan det passa bra att ha t ex i ett allrum. Tänk på att du 
kan behöva ett bra frånluftssystem för att kunna ventilera ut som-
marens överskottsvärme.

Österfasad 
Varför  inte ha sovrummet åt öster och väckas av morgonljuset? 
Denna fasad blir inte lika varm på eftermiddagen och kvällen som 
västerfasaden, vilket gör den lämplig för sovrum, barnrum och tv-
rum. Här är det lämpligt med öppningsbara fönster för vädring, 
eftersom denna fasad håller sig relativt sval sommartid.

Fönster i fyra väderstreck
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Du tar kontroll 
över ljuset
Det är inte bara sommar solens 
allra ljusaste strålar du kan kon-
trollera, det är allt ljus året runt. 
Olika rum kräver olika solskydd. 
Där du sover är det viktigt att ha 
det så mörkt som möjligt, i var-
dagsrummet vill du kanske ha ett 
lite friare ljusinsläpp.

Varför ska du skaffa solskydd?

Varje dag blir snyggare
I vår värld handlar plisségardiner och persienner också om skön-
het. Om att ta hänsyn till husets stil; framhäva och komplettera 
den övriga inredningen. Är du det minsta intresserad av färg och 
form, är solskydd en detalj du inte bör missa.

Du löser energifrågan
En plisséienn görs av tyg som verkar isolerande. Modellen cellular 
blockout görs med en tunn aluminiumfilm av tyget, som gör att 
gardinen verkar på två sätt: den stöter bort varmt solljus på som-
maren och ser till att värmen behålls inomhus på vintern. Vinsten 
kommer inte bara genom ett skönt inomhusklimat, du sparar  
också energi. Visste du till exempel att det är tre gånger så dyrt  
att kyla ned ett rum som att värma upp det? 
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Garantier
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen och tillämpar de 
högsta kvalitetskriterierna för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och dörrar i en klass för sig – produkter 
att leva med, länge. Detta är orsaken till att vi kan lämna en generös garanti.

Garantiåtagande
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av nedanstående garanti. Härutöver tillkommer det ansvar 
för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande regelverk*.

Garantiförutsättningar
För att nedanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsättes att den av Traryd Fönster utfärdade monte-
rings- och skötselanvisningen noggrant efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på grund av 
felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten utsatts för yttre påverkan 
eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som inte initierats av Traryd Fönster. Kontroll-
märket får ej avlägsnas eller övermålas.

Produktgaranti
Traryd Fönster lämnar följande garantier på 
fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:

10 ÅRS GARANTI 
• på fönstret/fönsterdörrens funktion 
• mot kondens mellan glasrutor 
•  mot rötskador i virket, vid ytbehandlade produkter från fabrik

Vi tar vårt ansvar
Vi på Traryd Fönster tar vårt ansvar för miljön, inte bara 
för oss själva, utan också för kommande generationer. 
Alltså är miljö aspekterna en mycket viktig variabel i våra 
tillverkningsprocesser.  

Mest stolta är vi över att hela vårt ytbehand-
lingssystem idag är vattenbaserat, vilket innebär  
att inga lösningsmedel används i vår produktion av 
fönster. Allt för att även nästa generation ska ha det så 
bra som möjligt – både inom- och utomhus.

Bra att veta

*Vår försäljning till återförsäljare regleras i nuläget av ABM 07.
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Lagersortiment Måttangivelsen för våra fönster skrivs med bredden först och därefter höjden.  
Angivelsen kallas modulmått. Modulmåttet är lika med måttet för hålet i väggen. 
Exempel: ett modulmått på 12 x 14 ger dig ett fönster med måtten 1 180 x 1 380 mm 
(fönstret är 20 mm mindre på var ledd för att lämna plats till montering och iso- 
lering). 

bredd x höjd fast vrid överkantshängda***

1-luft 1-luft 1-luft

5 – 5 X X

5 – 13   X X

5 – 16   X

5 – 21   X ***

6 – 6   X X

6 – 6 Ornamentglas**   X

6 – 8   X

6 – 10   X X

6 – 12   X X

6 – 13   X X

6 – 21   X ***

7 – 13   X X

8 – 4 X Toppturn

8 – 8   X X

8 – 10   X

8 – 12   X X

8 – 13   X X

8 – 16   X

8 – 21   X ***

9 – 10   X

9 – 11   X

9 – 12   X X

9 – 12 Spaltventil X

9 – 13   X X

9 – 13 Spaltventil X X

9 – 14   X X

9 – 15   X

9 – 16   X X

9 – 16 Spaltventil X

9 – 21   X ***

10 – 4 X Toppturn

10 – 5 X X

10 – 8   X

10 – 10   X X

10  – 11   X

10 – 12   X X

10 – 12 Spaltventil X

10 – 13   X X

10 – 13 Spaltventil X X

10 – 14   X X

10 – 15   X X

10 – 16   X X

10 – 21   X ***

11 – 6   X

11 – 10   X

11 – 11   X

11 – 12   X X

11 – 12 Spaltventil X

11 – 13   X X

11 – 13 Spaltventil X X

11 – 14   X X

11 – 15   X X

11 – 16   X X

12 – 6   X X

12 – 8   X

12 – 10   X

12 – 11   X

12 – 12   X X

12 – 12 Spaltventil X

12 – 12 BPS  X

12 – 13   X X

12 – 13 Spaltventil X X

12 – 13 BPS X

12 – 14   X X

12 – 16   X

13 – 12   X

13 – 13   X X

13 – 13 BPS  X

13 – 14   X

14 – 10   X

14 – 12   X

14 – 13   X X

14 – 13 Spaltventil X

14 – 13 BPS   X

14 – 14   X

15 – 12   X

15 – 13   X

*** Härdat glas in- och utsida som standard

**   Ornamentglas standard Frostat

Optimal fönster 
Underhållfri utsida.Utåtgående 3-glas isolerruta.

bredd x höjd fast vrid överkantshängda

1-luft 1-luft 1-luft

5 - 5 X X

5 - 13   X X

5 - 16   X

5 - 21   X ***

6 - 6   X X

6 - 6 Råglas**   X

6 - 8   X X

6 - 10   X X

6 - 12   X X

6 - 13   X X

6 - 21   X ***

7 - 13   X X

7 - 16   

8 - 8   X X

8 - 10   X

8 - 12   X X

8 - 13   X X

8 - 16   X

8 - 21   X ***

9 - 10   X

9 - 11   X

9 - 12   X X

9 - 13   X X

9 - 14   X X

9 - 15   X

9 - 16   X X

9 - 21   X ***

10 - 5 X X

10 - 6   X X

10 - 8   X

10 - 10   X

10 - 11   X

10 - 12   X X

10 - 13   X X

10 - 14   X X

10 - 15   X

10 - 16   X X

10 - 21   X ***

11 - 6   X

11 - 10   X

11 - 11   X

11 - 12   X X

11 - 13   X X

11 - 14   X X

11 - 15   X X

11 - 16   X

12 - 6   X X

12 - 8   X

12 - 10   X

12 - 11   X

12 - 12   X X

12 - 12 BPS  X

12 - 13   X X

12 - 13 BPS X

12 - 14   X X

12 - 16   X

13 - 12   X

13 - 13   X X

13 - 13 BPS  X

13 - 14   X

14 - 10   X

14 - 12   X

14 - 13   X X

14 - 13 BPS   X

14 - 14   X

15 - 13   X

16 - 13   X

18 - 13   X

*** Härdat glas in- och utsida som standard

**   Ornamentglas standard Frostat

Genuin fönster
Utåtgående träfönster med 3-glas isolerruta.

62



2-glas isolerruta Överkantsshängda

1-luft 1-luft
bredd x höjd, spröjs vitmålad vitmålad

5 – 5 X

6 – 6   X

6 – 7   X

6 – 8   X

6 – 10   X

6 – 12   X

8 – 4 1-luft 2-luft X

8 – 5   X

8 – 6   X

8 – 8   X

8 – 10   X

8 – 12   X

9 – 5   X

9 – 6   X

9 – 10   X

9 – 12   X

9 – 13   X

10 – 5 X

10  – 6   X

10  – 8   X

10 – 10   X X

10 – 12   X X

10 – 13   X

11 – 10   X

11 – 11   X

11 – 12   X

11 – 13   X

11 – 14   X

2-luft

12 – 6 

12 – 7   X

12 – 8   X

12 – 10   X

12 – 12   X

12 – 13   X

12 – 14   X

2-luft 3-luft

14 – 10   X

14 – 12   X

14 – 13   X

18 – 12   X

18 – 13   X

Gård  
Utåtgående träfönster. Fönsterdörrar. 1-luft, 2-luft, 3-luft

bredd x höjd, pardörrar bröstning bröstning helglasad

12,13,14,15,16 12,13,14,15

12 – 21 X

14 – 21 X

15 – 21 X

16 – 21 X

18 – 21 X

20 – 21 X

Pardörrar har vänsterhängd gångdörr som standard.

Linjera  
med öppningsbart

Linjera  
med fast

bredd x höjd, enkeldörrar bröstning bröstning helglasad

12,13,14,15,16 12,13,14,15 Härdat in/ut

8 – 21 X

8 – 21/13 X X

9 – 20 X

9 – 21 X

9 – 21/13 X X

10 – 20 X

10 – 21 X

10 – 21/13 X X

Optimal fönsterdörrar
Underhållfri utsida.Utåtgående 3-glas isolerruta. 

bredd x höjd, pardörrar bröstning bröstning helglasad

12,13,14,15,16 12,13,14,15 Härdat in/ut

12 – 21 X

14 – 21 X

15 – 21 X

8 – 21 X

Pardörrar har vänsterhängd gångdörr som standard.

Linjera  
med öppningsbart

Linjera  
med fast

bredd x höjd, enkeldörrar bröstning bröstning helglasad

12,13,14,15,16 12,13,14,15 Härdat in/ut

8 – 21 X

8 – 21/13 X X

9 – 21 X

9 – 21/13 X X

10 – 21 X

10 – 21/13 X X

Genuin fönsterdörrar
Utåtgående träfönster med 3-glas isolerruta. 
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Märkningarnas betydelse

P-märkning
P-märket är en erkänd kvali tets 
märkning och visar att minimi-
krav på fönstrets alla väsent-
liga egenskaper är uppfyllda. 
Krav på god beständig het 
ställs på alla ingående mate-
rial och komponenter. Märk-
ningen visar att pro dukten är 
typprovad.

Kvaliteten hos märkta 
fönster garanteras genom att 
SP löpande övervakar till-
verkningen. P-märket är en 
kvalitets-märkning från SP 
Sveriges Tekniska Forsknings-
institut (fd Statens Prov nings-
anstalt). Märket har funnits 
sedan 1985 och används för 
olika byggprodukter.

CE-märkning
Alla dörrar och fönster som 
säljs inom EU måste från och 
med 1/7 2013 vara CE-märkta. 
Märkningen visar att produk-
ten är tillverkad, testad och 
godkänd enligt gällande 
europeisk standard.

Svensk Fönster  
& Dörrkontroll
Svensk Fönster & Dörr kon troll 
är industrins egna system för 
godkännande och kvalitets-
märkning av fönster och ytter -
dörrar på den svenska mark-
naden. Märkningen bygger på 
europastandarder men har 
också ett eget väldokumenterat 
och nationellt anpassat inne-
håll som syftar till att höja 
kvaliteten.

Svanenmärkning
Svanenmärkta fönster och 
ytter dörrar ska vara väl värme-
isolerade för att minska energi-
åtgången. Svanens energi krav 
bygger på t ex U-värde och 
g-värde. Fönster och dörrar 
ska hålla hög kvalitet och 
måste funktionstestas för att 
kunna få märkningen. Svanen 
ställer även krav på träråvara, 
produktion, energieffektivitet, 
återvinnings barhet och de 
kemiska produkter som 
används.

Energimärkning 
Genom att välja något av våra 
energimärkta fönster kan du 
sänka energiförbrukningen i 
ditt hus. Av den värme du för-
brukar kan ända upp till en 
fjärdedel gå till spillo på grund 
av gamla fönster. En riktigt 
god anledning till att byta till 
moderna och energieffektiva 
fönster. Men det finns fler, 
förutom att sänka dina upp-
värmningskostnader kan du 
också minska dina koldioxid-
utsläpp och göra en aktiv 
insats för miljön.

Du gör det också enklare 
att energideklarera ditt hus om 
du ska hyra ut eller sälja det. 
Energimärkningen är bevis på 
att vi har gjort tester eller be räk-
ningar enligt internationell 
standard – och att protokollen 
har granskats av ett opartiskt 
testinstitut.



Fönsterhakar

Karm

Båge (kopplad)

Spröjs

Karm

Båge

Bågpost

3-glas isolerruta

Glasöppning

Droppbleck

Spanjolett

Slutbleck

2-glas eller 3-glas
Antalet glasskikt i varje fönsterbåge.  
Ju fler glas, desto bättre energiekonomi.

Bröstning
Den undre delen av en fönsterdörr med 
tvärpost. Kan vara antingen glasad eller 
fylld. 

Bågbottenstycke
Den understa vågräta delen av föns-
ter-bågen.

Bågöverstycke
Den översta vågräta delen av fönster-bå-
gen.

Bågpost
En glasdelande post, som gör att  
fönstret ser ut som en tvåluftare.

Fallkolvsspanjolett
En låsanordning som fungerar som  
ett vanligt dörrhandtag, med tillbaka-
fjädrande handtag. Används i fönsterdör-
rarna i våra Optimal- och Genuinserier. 

Fönsterbåge
Den del av fönstret som fönsterglaset 
sitter monterat i.

Fönsterhake
Metallkrok som låser fast fönsterbågen  
i stängt läge.

Isolerglas
Två eller flera glas monterade med  
hermetiskt tillslutna utrymmen  

emellan. Mellanrummet innehåller  
torr luft eller gas.

Kopplat fönster
Ett fönster med bågar i två delar som går 
att dela. Det har alltså fyra ytor att putsa. 

Karm
Den del av fönstret som sitter fast i  
väggen.

Karmfast fönster
Ett fönster med fast monterat glas.  
Det går alltså inte att öppna.

Karmyttermått
Karmens exakta yttermått. Bredden  
anges alltid först.  
Exempel: 980 x 1 180 mm. Detta  
motsvarar ett modulmått på 10 x 12  
(se sidan 61)

Karmunderstycke
Den nedersta vågräta delen av  
fönsterkarmen.

Kipp-dreh 
Speciell låsmekanism som gör att  
fönstret kan öppnas dels på vanligt sätt, 
dels horisontellt för att ge en vädrings-
öppning upptill. Tillval till fönstren i 
Intakt-serien. 

Mittpost
Den lodräta mittstolpen mellan två  
fönsterbågar.

Personsäkert glas
Glas som inte bildar farliga skärvor om 
det krossas. Krav från Boverket om glaset 
sitter lägre än 600 mm från golvet. Stan-
dard i våra fönsterdörrar. Mer om våra 
glas på sid 62.

Plisségardiner
Ett solskydd med samma funktion som 
en persienn, men i tunt, veckat tyg. Kan 
flyttas över fönsterytan och täcka både 
uppifrån och nedifrån. Se sidan 51.

Profilering
Fönstrets raka kanter har profilerats för 
en snyggare design.

Slutbleck
Beslagsdel som sitter i karmen och är den 
del som spanjolettens låskolvar låser i. 

Spanjolett
En anordning som låser fönsterbågen  
i karmen. Finns i flera olika varianter. 

Spröjs
Tunna lister som delar in fönsterrutan i 
mindre fält. Fasta spröjs har mindre 
glasstycken fast monterade i sig, medan 
lös spröjs monteras utanpå en stor glas-
yta för att ge samma visuella intryck.

Sideswing-fönster
Modern fönstertyp som öppnas genom 
att bågen roterar kring sin egen lodräta 
mittaxel. 

Tvärpost
Den vågräta mittstolpen mellan två  
fönsterbågar.

Vridfönster
Ett fönster som öppnas genom att vridas 
runt 180° utanför fasaden.

Ordlista 
Varje specialitet har sitt eget språk och fönsterbranschen är inget undan-
tag. Här får du korta förklaringar på några av de ord och begrepp du kan 
stöta på i denna katalog.



När tradition och innovation går hand i hand

Traryd Fönster är ett svenskt varumärke med 
rötterna i Småland sedan 1935. Hela vår 
vardag handlar om balansen mellan tradi-
tion, innovation och visioner. Resultatet blir 
ett sortiment som omfattar allt från fönster 
och fönsterdörrar till solskydd, persienner, 
spröjs och handtag.

Besök gärna www.trarydfonster.se för att 
få mer information och se var du hittar 
närmaste återförsäljare.


