Vår egen fönsterfabrik
tillverkar framtidens fönster
med högt ställda miljökrav.
Stjärnfönsters helt nya profiler ger dig ett fönster med bra
u-värde på hela k onstruktionen och ett fönster som är t illverkat
med en blyfri karm. Med en blandning av titan i karmen blir den
kraftigare och tätare och därmed också säkrare mot inbrott.
Detta gör den även bättre ur miljösynpunkt.
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TC Fönster
TC- fönster har en skandinavisk design och passar lika bra på både den nya moderna
byggnaden som till det klassiska torpet.
- Sexkammarsystem med 70 mm karmdjup
- Thinline
- 3 tätningslister
- 2glas = *u-värde 1,2
- 3glas = *u-värde 0,9
- Profilen finns som val av inåtgående dörr
- Låg tröskel på inåtgående dörr
*u-värde beräkning enligt DIN EN ISO 10077-1
referensstorlek för fönsterstorlek: 1230 x 1480 med varmkantslist

Färgval:
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TPS Fönster
TPS- PVC är modern, lätt rundad i ramen med en 7-kammarsprofil, formen på detta fönster
tillåter ett större ljusinsläpp.
- Sjukammarssystem med 70 mm karmdjup
- 3 tätningslister
- Thinline
- 2glas = *u-värde 1,2
- 3glas = *u-värde 0,9
- Profilen finns som val av inåtgående dörr
- Låg tröskel på inåtgående dörr
*u-värde beräkning enligt DIN EN ISO 10077-1
referensstorlek för fönsterstorlek: 1230 x 1480 med varmkantslist

Färgval:
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Glastyper
Alla fastigheter har olika behov, vi erbjuder lösningar för alla.

ABSORBERANDE GLAS/ENERGI
GLAS/TERMO FLOAT

Denna typ av glas släpper in ljuset i rummet men absorberar samtidigt en del av solenergin och s
 kyddar
rummet från att bli överhettat. Glaset reflekterar
rumsvärmen tillbaka in i rummet.

HÄRDAT GLAS

Detta glas är 5 gånger kraftigare än ett vanligt floatglas. Om det skulle gå sönder blir glasbitarna små
och trubbiga. Enligt boverkets regler om säkert glas
i byggnader ska alla fönster och fönsterdörrar med
glas lägre än 600mm från golv eller mark alltid ha
härdat eller laminerat glas.

LAMINERAT GLAS

Glaset består av två eller flera glasrutor och mellan
varje skikt sitter en mycket kraftig PVB folie. Om
glaset skulle gå sönder sitter det fortfarande kvar
på folien. Detta minimerar risken för personskador,
men förhindrar också inträde av tredje part i rummet
och skapar på så sätt ett tillfälligt skydd mot inbrott.
Dessutom förbättrar folien ljudisolering och minskar
genomsläpp av UV-strålar. Enligt boverkets regler om
säkert glas i byggnader ska alla fönster och fönsterdörrar med glas lägre än 600mm från golv eller mark
alltid ha härdat eller laminerat glas.

LJUDISOLERANDE GLAS

Detta glas är precis som det låter, till för att hålla
ljudet ute eller inne.

REFLEKTERANDE GLAS

Denna glastyp är oftast färgad men finns också som
ofärgad. På detta glas används metalloxid på beläggningen för att reflektera bort solljus. Tack vare denna
teknik så släpper glaset inte in så mycket värme på
sommaren och har motsatt effekt på vintern. En
annan fördel är att glaset blir mörkare och minskar
insyn. Används ofta på kontorsbyggnader.
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Dina fönster
måttanpassas alltid för att de
ska passa din fastighet.
PVC är på så sätt utmärkt att utforma fönster med fri form
och det är bara din fantasi som sätter gränser. Med en speciell teknik
som vi kallar för Thinline svetsas skarvarna på ramen ihop och
blir nästan osynliga.
Detta gör inte bara fönstret estetiskt vackert utan bidrar
också till extra skydd mot vind, ljud och temperaturskillnader genom
att tätningarna får mjukare övergångar i hörnen. Våra fönster har en
tredje tätningslist, vilket sänker u-värdet och behåller värmen bättre
på insidan. Detta är standard hos oss.
Kontakta oss så hjälper vi dig med din renovering.
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