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FÖNSTER

DÖRRAR

PVC 
Europeiska

Skandinaviska

Vridfönster

Altan

Balkong

Ytterdörr

Lyft/skjut (HST)

Tilt/skjut (PSK)

Vårt utbud av PVC-produkter består av tre 
huvudgrupper: fönster, dörrar och skjutdörrar. 
Tre typer av fönster finns tillgängliga, vanliga 
tilt & turn-fönster av europeisk typ, traditionella 
skandinaviska utåtgående fönster och de mest 
avancerade vridfönstren. Utbudet av dörrar 
består av inåtgående balkongdörrar, utåtgående 
altandörrar och olika ytterdörrar. Skjutdörrarna 
finns av två olika typer tilt/skjut eller lyft/skjut.  
Alla beskrivna PVC-produkter finns tillgängliga i ett 
brett spektrum av dekorativa färger och levereras 
med mikroventilation som standard.

PRODUKTGRUPPER PVC

SKJUTDÖRRAR
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EUROPEISKA 
FÖNSTER PVC

SeiCom Classic

SeiCom Premium

  
Renovation 

Glas Dubbelglas Trippelglas Trippelglas Energy

Gasfyllt med argon Ja Ja (2x) Ja (2x)

Selektivglas Ytterglas Mellanglas Inner- och ytterglas

Distanslist Aluminium Dubbel aluminium Chromatec Ultra

EUROPEISKA FÖNSTER PVC

Dubbel tätning

Tredubbel tätning  

Dubbel tätning

Siegenia beslag

Siegenia beslag

Siegenia beslag

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett 
format 1230x1480 mm

U-värde

1.33
W(m2K)

U-värde

1.28
W(m2K)

U-värde

1.33
W(m2K)

U-värde

0.87
W(m2K)

U-värde

0.79
W(m2K)

U-värde

0.87
W(m2K)

U-värde

0.82
W(m2K)

U-värde

0.7
W(m2K)

U-värde

0.82
W(m2K)

Karmdjup

74 mm

Karmdjup

82.5 mm

Karmdjup

120 mm

Dessa inåtgående fönster kallas även tyska fönster och de kan lutas inåt eller öppnas sidohängda.
Alla våra fönster av europeisk typ har ett läge för mikroventilation. I utbudet finns tre olika profilsystem 
(S8000, S9000 och RENOVATION) som kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, 
trippelglas och trippelglas Energy). Fönstrets isoleringsförmåga beror på kombinationen av profilsystem 
och glasalternativ.

Inåtgående Lutningsmekanism
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Nordic Design Plus

Dubbel tätning

IPA / Mila / Siegenia beslag

U-värde

1.3
W(m2K)

U-värde

0.94
W(m2K)

U-värde

0.85
W(m2K)

Karmdjup

120 mm

SKANDINAVISKA FÖNSTER PVC

SKANDINAVISKA 
FÖNSTER PVC
Dessa fönster, även kända som Dannebrogsfönster, är utåtgående sido- eller överhängda fönster 
som kan levereras med traditionella fönsterhakar eller med moderna handtag med stormhasp som 
tillval. PVC-profilen Nordic Design + har ett traditionellt utseende och är samtidigt långlivad och 
lätt att underhålla. Vårt profilsystem Nordic Design + kan kombineras med tre olika glasalternativ 
(dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy).

Utåtgående

Handtag Fönsterhake Stormhasp

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett 
format 1230x1480 mm

Glas Dubbelglas Trippelglas Trippelglas Energy

Gasfyllt med argon Ja Ja (2x) Ja (2x)

Selektivglas Ytterglas Mellanglas Inner- och ytterglas

Distanslist Aluminium Dubbel aluminium Chromatec Ultra
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VRIDFÖNSTER PVC

Dubbel tätning

ASSA / ABLOY / Siegenia beslag

U-värde

1.3
W(m2K)

U-värde

0.94
W(m2K)

U-värde

0.85
W(m2K)

Karmdjup

120 mm

VRIDFÖNSTER PVC

Våra vridfönster är monterade med ASSA/ABLOYs vridbeslag som gör det möjligt att vrida 
fönstren 180 grader. Den här funktionen är särskilt användbar vid putsning. Kombinationen av 
vridfunktion och PVC gör våra fönster ytterst praktiska och lätta att underhålla. Profilsystemet 
Nordic Design + kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och 
trippelglas Energy).

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett 
format 1230x1480 mm

Nordic Design Plus

Glas Dubbelglas Trippelglas Trippelglas Energy

Gasfyllt med argon Ja Ja (2x) Ja (2x)

Selektivglas Ytterglas Mellanglas Inner- och ytterglas

Distanslist Aluminium Dubbel aluminium Chromatec Ultra
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Profilsystem  Tröskel Rullstolsvänlig Öppning Stormhasp Cylinderlås

SeiCom Classic PVC-profil – Inåt Nej –

SeiCom Premium PVC-profil – Inåt Nej –

Renovation PVC-profil – Inåt Nej –

Nordic Design Plus PVC-profil – Inåt Nej –

SeiCom Classic Låg aluminium Ja Inåt eller utåt Ja Tillval

SeiCom Premium Låg aluminium Ja Inåt eller utåt Ja Tillval

Renovation Låg aluminium Ja Inåt eller utåt Ja Tillval

Nordic Design Plus Låg aluminium Ja Inåt eller utåt Ja Tillval

SeiCom Classic Låg aluminium Ja Utåt Nej Euro  
cylinderlås

SeiCom Premium Låg aluminium Ja Utåt Nej Euro  
cylinderlås

Renovation Låg aluminium Ja Utåt Nej Euro  
cylinderlås

Nordic Design Plus Låg aluminium Ja Utåt Nej Euro  
cylinderlås

DÖRRAR PVC

BALKONGDÖRRAR

ALTANDÖRRAR

YTTERDÖRRAR

SeiCom Classic SeiCom Premium Renovation Nordic Design Plus
Karmdjup

74 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

Karmdjup

82.5 mm
Tredubbel tätning  
Siegenia beslag

Karmdjup

120 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

Karmdjup

120 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

DÖRRAR PVC

Vårt utbud av PVC-dörrar består av altandörrar, balkongdörrar och ytterdörrar. Altandörrar kan  
vara inåtgående eller utåtgående dörrar med möjlighet till handtag på båda sidorna. När 
balkongdörren är inåtgående har dörren också en tilt & turn-mekanism med handtag bara på 
insidan. Ytterdörren är en utåtgående dörr med låsmekanism och inbrottssäkert profilsystem.  
Våra ytterdörrar och altandörrar levereras med låg aluminiumtröskel som standard.

U-värde från

0.93
W(m2K)

U-värde från

0.93
W(m2K)

U-värde från

0.79
W(m2K)

U-värde från

0.91
W(m2K)
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TILT/SKJUTDÖRRAR 
(PSK)

TILT/SKJUTDÖRRAR (PSK)

SeiCom Classic

SeiCom Premium

Karmdjup

74 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

Karmdjup

82.5 mm
Tredubbel tätning  
Siegenia beslag

Tröskel Öppning Handtag och lås på utsidan

PVC-profil Tilt och skjut inåt Tillval

Tröskel Öppning Handtag och lås på utsidan

PVC-profil Tilt och skjut inåt Tillval

U-värde från

0.69
W(m2K)

U-värde från

0.68
W(m2K)

ÖPPNINGSKONFIGURATIONER

A C G-A

Detta väldesignade och praktiska skjutdörrssystem har många funktioner och är 
samtidigt enkelt att använda. Förutom funktionen att öppna genom att skjutas så 
kan det också lutas för vädring. Våra tilt/skjutdörrar är tillgängliga i två profilsystem 
(S8000 och S9000) och de kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, 
trippelglas och trippelglas Energy).
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LYFT/SKJUTDÖRRAR 
(HST) PVC

LYFT/SKJUTDÖRRAR (HST) PVC

Tröskel Rullstolsvänlig Öppning Handtag och lås på utsidan

Låg aluminium Ja Parallell Tillval

HST

Karmdjup

190 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

U-värde från

0.69
W(m2K)

Det spelar ingen roll om dörren är öppen eller stängd, ljuset flödar in i rummet i vilket fall. 
Skjutdörrar är ett klassisk designinslag i det moderna boendet, med stora glasytor som ger en 
känsla av välmående och elegans. Våra HST-dörrar är försedda med en låg aluminiumtröskel och 
det finns tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy) att välja mellan.

ÖPPNINGSKONFIGURATIONER

A

D

C G-A
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KUBUS PVC
KUBUS-profilen finns tillgänglig för fasta fönster, europeiska fönster, balkong- och 
altandörrar. Profilen kan kombineras med två olika glasalternativ (trippelglas och trippelglas 
Energy). Profilsystemet KUBUS skapar ett nytt formspråk för PVC-fönster i arkitekturen. 
Det gör det möjligt att ha stora glasytor som ger mer ljus och utsikt, och det ger arkitekten 
större frihet. Från insidan stoltserar det nya systemet med infälld infästning utan störande 
skarvar. Karmen som är 100 mm kan på utsidan nästan helt gömmas inne i väggen. 
Fönsterbågen och karmen utgör en 100 mm kvadrat utan glaslister vilket gör att fasta  
och öppningsbara fönster och dörrar får ett enhetligt utseende.

100 mm 
Måttet för allt:
–  Ingen glaslist

– Monteringsdjup och synlig bredd är 100 mm 

både för karmen med båge och för mittposten

– Infälld interiörinfästning

– Rena linjer

KUBUS PROFILSYSTEM PVC

KUBUS

Karmdjup

100 mm
Tredubbel tätning  
Siegenia beslag

U-värde från

0.68
W(m2K)

PASSIVHUS

Maximal frihet i designen!
Det designorienterade fönstersystemet GEALAN-KU-

BUS öppnar upp nya designmöjligheter och ger 

arkitekten nya perspektiv. Oavsett om karmen är helt 

exponerad, halvt gömd eller nästan osynlig så gör 

GEALAN-KUBUS-profilerna garanterat ett intryck.

Unik kvalitet på ytfinishen tack vare den exklusiva

ACRYLCOLOR-teknologin på utsidan.

helt exponerad

100 mm 100 mm 100 mm

halvt gömd nästan osynlig

Obruten 100 mm synlig linje, även vid mittposter.

profilsystem
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GEALAN-KUBUS®GEALAN-KUBUS®
Ladda gärna ner Gealan KUBUS-appen till din surfplatta för 
att uppleva förstärkt verklighet.

LESS IS MORE
Nya perspektiv med det designorienterade fönstersystemet 
GEALAN-KUBUS®. Oavsett om karmen är helt exponerad,  
halvt gömd eller nästan osynlig så skapar den proportioner  
som gör intryck.

100×100
Systemets mått är 100 mm både för karm med båge 
och för mittposten.  Det ger mittposten och sidokarmen 
samma synliga bredd.

TEKNIK
Den innovativa limtekniken STV gör det möjligt att designa 
bågen med ”mindre sida” och säkerställer maximal stabilitet. 
Utmärkt isoleringsförmåga uppnås genom skumfyllda kammare 
i profilen.

FÄRG
Den unika ytfinishkvaliteten på GEALAN-KUBUS® uppnås 
genom den exklusiva akrylfärgteknologin på utsidan.

DESIGN
Rena linjer, skarvfritt utseende, ingen glaslist, infälld 
interiörinfästning, lättputsade former...
Designvinsterna med GEALAN-KUBUS® är oändliga.
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YTBEHANDLINGS- 
ALTERNATIV FÖR 
FÖNSTER OCH  
DÖRRAR PVC

Dekorfolier PVC erbjuder utseendet av naturlig 
trästruktur eller målad yta utan att fördelarna med 
modern fönsterteknologi går förlorade. Fönster med 
dekorfolie ger alla goda egenskaper från moderna 
PVC-fönster och -dörrar i kombination med träets 
dekorativa utseende. Dekorfolier kan användas både 
på insidan och utsidan av fönstren och dörrarna. Vi 
erbjuder dekorfolie i över 40 olika färger.

Folien äkta trä är en vidareutvecklad folie som ger 
fönstret ett mer trälikt utseende. Folierna äkta trä är 
attraktivt präglade och blänker inte så mycket som 
dekorfolie standard trä. Dessa egenskaper ger PVC-
fönstret det naturliga utseendet hos äkta trä. Folie 
äkta trä finns i sex standardfärger.

Med Acrylcolor är akrylfärglagret dubbelt så hårt som den vanliga 
vita ytan på PVC-fönster. Den är mycket motståndskraftig mot väder 
och mot repor. Den halvmatta, släta och icke-porösa Acrylcolorytan är 
okänslig för ansamling av damm och smuts. Acrylcolorlagret varken 
lossnar eller spricker. Acrylcolor PVC-fönster och -dörrar kräver nästan 
inget underhåll eller besvärlig ommålning och är extremt enkla att 
vårda. Acrylcolor finns bara tillgänglig för utsidan av fönster och dörrar. 
Acrylcolor erbjuds i 12 standardfärger.

YTBEHANDLINGSALTERNATIV FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR PVC

Dekorfolie PVC

Folie äkta trä 

Acrylcolor

Folie äkta trä Dekorfolie standard trä


