När det kommer till
aluminiumfönster är vi åter
försäljare åt ERA-fönster
ERA fönster är från Väröbacka på Sveriges västkust.
Svenskt fönsterhantverk sedan 1951 med inriktning på hållbara,
täta och estetiskt vackra fönster.
Fördelar med ERA-fönster: Alla trädetaljer är djupimpregnerade
för effektivt rötskydd. Över trettio år utan reklamationer relaterade till
rötskador talar till ERAs fördel. I ERAs fönster är glaspaketen
monterade enligt MTK4, dvs förseglade i alla hörn.
Det gör det betydligt svårare att lyfta ut rutan vid ett inbrottsförsök.
Demonteringsbara tätningslister gör en framtida ommålning lättare
och snyggare. P-märkt, beviset för hållbara fönster och hårda tester
av bl. a. funktion- luft och regntäthet, värmeisolering, manövrerbarhet
och upprepad öppning och stängning mm.
Låga U-värden- Genom Termo 3-glas- vilket sänker
villans uppvärmningskostnader.
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e ra e F F-a L
E RA E F F-A L
Fa sta F ö n st e r
Produkttyp

Fast karm.

Öppningsbarhet

ej öppningsbart.

Material

Lamellimmad samt fingerskarvad svensk
furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Utvändig aluminiumbeklädnad.

Namn

era eFF-aL.

Glas

3-glas isolerruta t4-12-12.

Glasning

enligt MtK4.

Ljudreduktion

rw= 33 dB som standard.
Förstärkt ljudreduktion som tillval.

Karmdjup

115 mm.

Ytbehandling invändigt
standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt,
nCs s 0502-Y, glansvärde 50. standardlasyrer är teakbrun,
nötbrun eller Brunsvart. som tillval specialkulkörer enligt nCs
s- eller raL-skalorna.

U ts I d a

P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.
Aluminiumbeklädnad

x storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
x Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminium-profiler.
som standard i vit kulör nCs s 0502-Y eller enligt kulörguide.
som tillval specialkulkörer enligt nCs s- eller raL-skalorna.

och höjd. exempel: storlek 5/10 M ger karmytterTillval

bredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs.
Olika glasalternativ.
Garanti
10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter
som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i
isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion.
Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.
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e rA eu f-A l
E RA EU F-A L
u t å tg å e n d e 1 - , 2 - ,
3 - l u f ts f ö n st e r
Produkttyp

fönster.

Öppningsbarhet

utåtgående sidhängt.

Material

lamellimmad samt fingerskarvad svensk
furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.

Namn

erA euf-Al.

Glas

3-glas isolerruta t4-12-12.

Glasning

enligt MtK4.

Ljudreduktion

rw= 34 dB som standard.
förstärkt ljudreduktion som tillval.

Karmdjup

115 mm.

Ytbehandling invändigt
standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, nCs s
0502-Y, glansvärde 50. standardlasyrer är teakbrun, nötbrun
eller Brunsvart. som tillval specialkulkörer enligt nCs s- eller
rAl-skalorna.

u ts I d A
P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.

x storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
x Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd
och höjd. exempel: storlek 5/10 M ger karmytter-

Aluminiumbeklädnad
utvändig beklädnad med strängpressade aluminiumprofiler.
som standard i vit kulör nCs s 0502-Y eller enligt kulörguide.
som tillval specialkulkörer enligt nCs s- eller rAl-skalorna.

bredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.
Tillval
Invändig antikprofil. urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs.
2- och 3- luftsfönster. Olika glasalternativ. finns även som
överkantshängt.
Beslag
tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.
Vädringsbeslag
fönsterbroms, manövreras med spanjolettens handtag.
Handtag
greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.
Stängningsbeslag
nickelfri spanjolett i förzinkat stål med sidkolvar.
Garanti
10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som
ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan
samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti
på ljusbeständighet för specialkulörer.
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E RA EV F-A L
V R I D F Ö N ST E R M E D
D O LT B E S L A G
Produkttyp

Fönster, vridfönster.

Öppningsbarhet

Utåtgående glidhängt.

Material

Lamellimmad samt fingerskarvad svensk
furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.

Namn

ERA EVF-AL.

Glas

3-glas isolerruta T4-12-12.

Glasning

Enligt MTK4.

Ljudreduktion

Rw= 34 dB som standard.
Förstärkt ljudreduktion som tillval.

Karmdjup

105 mm.

Ytbehandling invändigt
Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt,
NCS S 0502-Y, glansvärde 50.
Aluminiumbeklädnad

U TS I D A

Utvändig beklädnad med strängpressade aluminium-profiler.
Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide.
Som tillval specialkulörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

x Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
x Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd

P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.

och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytter-

Stängningsbeslag

bredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål.
Tillval
Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs.
2- och 3-luftsfönster. Olika glasalternativ.
Beslag
Dolt glidhängt med vädrings- och putsningsläge.
Handtag
Greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.
Garanti
10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som
ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan
samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti
på ljusbeständighet för specialkulörer.
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När det kommer till
aluminiumfönster är vi åter
försäljare åt ERA-fönster
ERA fönster är från Väröbacka på Sveriges västkust.
Svenskt fönsterhantverk sedan 1951 med inriktning på hållbara,
täta och estetiskt vackra fönster.
Fördelar med ERA-fönster: Alla trädetaljer är djupimpregnerade
för effektivt rötskydd. Över trettio år utan reklamationer relaterade till
rötskador talar till ERAs fördel. I ERAs fönster är glaspaketen
monterade enligt MTK4, dvs förseglade i alla hörn.
Det gör det betydligt svårare att lyfta ut rutan vid ett inbrottsförsök.
Demonteringsbara tätningslister gör en framtida ommålning lättare
och snyggare. P-märkt, beviset för hållbara fönster och hårda tester
av bl. a. funktion- luft och regntäthet, värmeisolering, manövrerbarhet
och upprepad öppning och stängning mm.
Låga U-värden- Genom Termo 3-glas- vilket sänker
villans uppvärmningskostnader.
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e ra e F F-a L
E RA E F F-A L
Fa sta F ö n st e r
Produkttyp

Fast karm.

Öppningsbarhet

ej öppningsbart.

Material

Lamellimmad samt fingerskarvad svensk
furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Utvändig aluminiumbeklädnad.

Namn

era eFF-aL.

Glas

3-glas isolerruta t4-12-12.

Glasning

enligt MtK4.

Ljudreduktion

rw= 33 dB som standard.
Förstärkt ljudreduktion som tillval.

Karmdjup

115 mm.

Ytbehandling invändigt
standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt,
nCs s 0502-Y, glansvärde 50. standardlasyrer är teakbrun,
nötbrun eller Brunsvart. som tillval specialkulkörer enligt nCs
s- eller raL-skalorna.

U ts I d a

P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.
Aluminiumbeklädnad

x storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
x Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminium-profiler.
som standard i vit kulör nCs s 0502-Y eller enligt kulörguide.
som tillval specialkulkörer enligt nCs s- eller raL-skalorna.

och höjd. exempel: storlek 5/10 M ger karmytterTillval

bredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs.
Olika glasalternativ.
Garanti
10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter
som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i
isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion.
Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.
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Produkttyp

fönster.

Öppningsbarhet

utåtgående sidhängt.

Material

lamellimmad samt fingerskarvad svensk
furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.

Namn

erA euf-Al.

Glas

3-glas isolerruta t4-12-12.

Glasning

enligt MtK4.

Ljudreduktion

rw= 34 dB som standard.
förstärkt ljudreduktion som tillval.

Karmdjup

115 mm.

Ytbehandling invändigt
standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, nCs s
0502-Y, glansvärde 50. standardlasyrer är teakbrun, nötbrun
eller Brunsvart. som tillval specialkulkörer enligt nCs s- eller
rAl-skalorna.

u ts I d A
P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.

x storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
x Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd
och höjd. exempel: storlek 5/10 M ger karmytter-

Aluminiumbeklädnad
utvändig beklädnad med strängpressade aluminiumprofiler.
som standard i vit kulör nCs s 0502-Y eller enligt kulörguide.
som tillval specialkulkörer enligt nCs s- eller rAl-skalorna.

bredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.
Tillval
Invändig antikprofil. urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs.
2- och 3- luftsfönster. Olika glasalternativ. finns även som
överkantshängt.
Beslag
tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.
Vädringsbeslag
fönsterbroms, manövreras med spanjolettens handtag.
Handtag
greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.
Stängningsbeslag
nickelfri spanjolett i förzinkat stål med sidkolvar.
Garanti
10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som
ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan
samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti
på ljusbeständighet för specialkulörer.
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Produkttyp

Fönster, vridfönster.

Öppningsbarhet

Utåtgående glidhängt.

Material

Lamellimmad samt fingerskarvad svensk
furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.

Namn

ERA EVF-AL.

Glas

3-glas isolerruta T4-12-12.

Glasning

Enligt MTK4.

Ljudreduktion

Rw= 34 dB som standard.
Förstärkt ljudreduktion som tillval.

Karmdjup

105 mm.

Ytbehandling invändigt
Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt,
NCS S 0502-Y, glansvärde 50.
Aluminiumbeklädnad

U TS I D A

Utvändig beklädnad med strängpressade aluminium-profiler.
Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide.
Som tillval specialkulörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

x Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
x Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd

P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.

och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytter-

Stängningsbeslag

bredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål.
Tillval
Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs.
2- och 3-luftsfönster. Olika glasalternativ.
Beslag
Dolt glidhängt med vädrings- och putsningsläge.
Handtag
Greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.
Garanti
10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som
ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan
samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti
på ljusbeständighet för specialkulörer.
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