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Goda råd från en fönsterexpert
Vi har nya fönster till alla sorters hus. Välj dina fönster ur ett fullständigt sortiment,
så att du verkligen får fönster som passar dig och ditt hus.
Välj kvalitetsfönster av riktigt trä, för känslan och för utseendets skull. Vill du
slippa måla om fönstren väljer du aluminiumklädd utsida med snygg profil.
Välj energisnåla 3-glasfönster till din året-runt-bostad – eller likvärdiga kulturfönster (2+1) om du vill ha genuint traditionell stil.
Välj fönster, altandörrar och ytterdörrar som passar ihop ifråga om stil, säkerhet
och energitäthet.
Och ta hjälp av en fackhandlare – de ger dig all experthjälp du behöver, från
spröjs till själva fönsterbytet. Välkommen till oss som säljer Outline.

© Outline i Sverige AB, 2013
Outlines produkter tillverkas efter vår standard avseende virkesdimensioner, m m.
Vi förbehåller oss rätten till såväl produktförändringar som förändringar av leveransvillkor och reserverar oss för eventuella skrivfel.

Fönster för framtiden
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INSPIRATION

En kompromisslös fönsterfilosofi
Du vill naturligtvis ha fönster som behåller värmen inomhus, sparar energi och
kräver minimalt underhåll – och kanske samtidigt ha ett traditionellt utseende
som passar huset? Lugn, du behöver inte välja bort moderna funktioner! De flesta
kan få rätt utseende med 3-glasfönster, som husen här på bilderna.
I annat fall finns 2+1 kulturfönster för äldre hus, som isolerar nästan lika bra.
Läs mer om dem på sidan 22.
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3-GLASFÖNSTER

Bästa fönstret för de flesta
Att de flesta väljer 3-glasfönster när de bygger nytt eller byter fönster säger
det mesta om dagens prioriteringar. Vi investerar för att lindra effekten av
ökade kostnader för uppvärmningen hemma. På köpet får vi ett jämnare och
behagligare klimat inne.
Att så många väljer 3-glasfönster ger också en vink om att fönstren kan
varieras och anpassas till många olika hus, nya såväl som gamla.

0,9
U-värde ned till 0,9
U-värde är ett mått på fönsters
värmeisolerande egenskaper, ju
lägre desto bättre.

Alla hus kan ha energieffektiva Outline fönster. Med
rätt spröjs kan våra 3-glasfönster anpassas till att
passa just ditt hus.

Outlines fönster med 3-glas isolerruta:

– Fönster och dörrar i trä med 		
3-glaskassetter har u-värde 1,3.

Vridfönster: Vårt populära vridfönster underlättar fönsterputsningen.

– Aluminiumklädda fönster och 		
dörrar med 3-glaskassett
har u-värde 1,1.

Överkantshängt: Nu finns 3-glasfönstren även hängda i överkant.

– För aluminiumklädda fönster 		
kan vi som tillval erbjuda så 		
låga u-värden som 0,9.
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Ovanligt snygga med aluminium
Du kan få alla våra 3-glasfönster med aluminiumklädd utsida, ett tillval som
bara har fördelar. Dessa fönster har en snygg, traditionell profil på utsidan
vilket inte är så vanligt. De är närmast underhållsfria eftersom aluminium står
emot hårt slitage av väder och vind. De kan beställas i valfri kulör som alla
andra fönster. Du får dessutom upp till 20 års garanti – läs mer längst bak.

Sidohängt: 3-glasfönstren finns naturligtvis med klassisk sidohängning.
Fast karm: Ett ekonomiskt alternativ och en bra lösning intill fönsterdörrar.
Fönsterdörr: Som enkel och pardörr. Se även våra skjutdörrar på sida 24 .
Vädringslucka: Frisk luft utan myggor. Separat eller integrerad i karmen.

“Fönster man verkligen vill ha för att få varmt
och skönt hemma – och spara energi.”
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INSPIRATION

Möblera med ljus
Mycket glasyta ger mera ljus. Våra energieffektiva 3-glasfönster med små energiförluster gör det möjligt att ha fönster från golv till tak. Från oss kan du dessutom
få fönstren med olika, vackra former. Runda och halvrunda till exempel. Eller trekantiga fönster med formen anpassad till takets lutning.
Hos oss är fönster med sådana former varken konstiga eller ovanliga. Tvärtom
är det ett beprövat sätt att markera det speciella med ditt hus.

P-märkta fönster
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P-märket innebär att fönstrets konstruktion granskats mot
en rad tekniska krav såsom luft- och regntäthet. Helt enkelt
kontrollerat för att kunna klara stora påfrestningar.

2-GLASFÖNSTER

Enkelt, stilrent och prisvärt
Du vill ha det snyggt och ombonat utan att kosta på dig de bäst isolerade fönstren. Kanske därför att du sällan använder huset när det är som kyligast. Eller därför att husets isolering i övrigt inte matchar dagens krav. Då är våra 2-glasfönster
ett bra val – och en prisvärd uppgradering för 60-talsvillan eller fritidshuset.
Detta är fullt moderna fönster med 2-glas isolerruta som bara behöver
putsas på två sidor.
Fönstren kan anpassas med poster och spröjs om du så vill och finns i olika
varianter från 1-luftsfönster till 6-luftsfönster. Karm och båge har traditionell
profil på ut- och insida.

Vanliga bågposter – läs mer om spröjs, bågposter och fönsterluft på www.outline.se

Välj till en vädringslucka
En vädringslucka har många fördelar framför ett öppet fönster: inga mygg,
mindre buller och mindre damm. Välj mellan vädringslucka integrerad i fönsterkarmen eller fristående.
Outlines fönster med 2-glas isolerruta:
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Vitt eller valfri kulör

Sidohängt: 2-glasfönstren finns med eller utan mittpost.

Alla fönster är inte vita. Du kan få dina fönster i vilken kulör
du vill och till och med beställa olika nyans på in- och utsida.
Ett annat alternativ är lasyr i fyra olika nyanser.
Alla våra fönster görs av utvalt trä och målas med grundfärg samt topplack.

Överkantshängt: 2-glasfönster för källare med mera.
Fönsterdörr: Matchande enkeldörrar, med helt glas eller bröstning.
Vädringslucka: Separat eller integrerad i karmen.

“Fönster man verkligen vill ha till fritidshuset
som används året om.”
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INSPIRATION

Sol, vind och aluminium
Du måste inte ha hus på en kobbe i havet för att hitta argument för aluminiumklädda fönster. Och du behöver inte förstöra utseendet på ett gammalt hus med
platta, tråkiga fönsterbågar.
Våra fönster med aluminiumklädd utsida har en snygg, traditionell profil som
vi är ensamma om. Outlines bästa fönster – aluminium på utsidan, trä på insidan.
Så bra det kan bli. Men allra bäst är att du får upp till 20 års garanti!
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VÄLJ RÄTT FÖNSTER

Checklista: Köpa fönster
Fönsterprofil gav
rätt stil för Marcus
och Angela
Till sommaren ska de sista fönstren vara
utbytta på familjen Hanssons hus i Mölndal.
“Då är huset färdigisolerat. Men uppvärmningskostnaden påverkas redan”, säger Marcus
Hansson.
Han har tillsammans med sin Angela
renoverat på huset i flera år. Ett viktigt steg
var att tilläggsisolera. “Sådana här gamla hus
är ju inte riktigt täta. Blåser det ute så blir det
kallare inne,” fortsätter han.
Då bestämde de sig för att även byta till
nya, bättre isolerade fönster. “Tidigare satt det
sådana där pivothängda 2-glasfönster från
60-talet med fem cm mellan glasen och det
funkade inte så bra.”
Marcus åkte till XL Bygg och blev rekommenderad 3-glasfönster från Outline som
dessutom fanns med helt rätt spröjsning.
“Jag var ute efter fönster som hade
någon form av profil på utsidan trots att de
är aluminiumklädda. Och det var bara dessa
som hade en sådan profil kombinerat med en
modern insida. Det föll vi för!” avslutar Marcus.

TILLVAL

Aluminiumklädd utsida,
bågpostvariant och spröjs.

Outlines traditionella profil på sin
aluminiumklädda 3-glasfönster föll
Marcus och Angela i smaken.
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Visa oss ditt hus så ska vi visa dig ett fönster som passar. Ett
nytt fönster med små energiförluster. Ett nytt fönster som
ser ut att vara gjort för ditt hus. För du vill ju inte byta husets
utseende bara för att du byter fönster, eller hur? Här är goda
råd om hur du steg för steg väljer rätt fönster.
Börja med papper och penna. Rita upp huset med alla
fönster. Vilka har samma storlek? Behövs fönster med udda
former som ska måttbeställas? Ska du byta fönster mot fönsterdörrar? Så är du igång...

Fönsterterminologi
Karm
Båge
Spröjs
Tvärpost
Mittpost
Luft
Kitt eller glasningslist
Gångjärn

Utseende
Vilken stil har huset?
Vanliga hustyper
Modernt,
2000-

Sekelskiftes,
1900-1920

Egnahem, 1-plan
1930-1940

Egnahem, 2-plan
1930-1940

Funkis,
1930-1950

Villa,
60-tals

Villa,
70-tals

Villa,
80-tals

Torp,
1870-1910

Fritidshus,
1940-1980

Byt inte stil på huset när du byter fönster.
Hur ska fönstret öppnas?
Hur fönstret öppnas betyder mycket för utseendet.
– Vridfönster är vanliga på moderna hus. Fönstret svängs 		
180 grader – bekvämt att putsa.
– Sidohängda fönster är den traditionella typen med 		
gångjärn på sidan.
– Överkantshängda fönster har samma konstruktion 		
men gångjärn i överstycket.
– Fast karm innebär att fönstret inte kan öppnas.
Helt eller delat fönster?
Glasytan i ett fönster kan delas med en fönsterpost.
– Fönster med modern stil har oftast hel glasyta.
– Traditionella fönster är delade som 2- eller 3-luftsfönster
med fönsterposter.
– En fönsterpost kan sitta i karmen eller i fönsterbågen.

Spröjs i fönstret?
Smala spröjs delar upp fönster i rutor med mer traditionellt
utseende.
– Fasta glasdelande spröjs finns endast för kopplade 		
kulturfönster.
– Fasta spröjs kan monteras mellan glasen i 2- och 		
3-glaskassetter.
– Lösa spröjs kan sitta på utsidan av 2- och 3-glaskassetter.
Om ditt fönster ska ha poster och/eller spröjs: Gör en skiss
till återförsäljaren för att undvika missförstånd. För sidohängda fönster ska du ange på vilken sida gångjärnen ska
sitta utifrån sett.
Funktion
Vilken typ av glas?
Flera isolerande skikt minskar energiförlusten i fönstret.
– 3-glasfönster är våra bäst isolerande glaskassetter.
– 2-glasfönster isolerar inte lika bra men kostar mindre.
– 2+1 glas är ett kulturfönster med 2-glaskassett kopplad 		
till en ytterbåge med enkelt glas.
Behövs säkerhetsglas?
För att förhindra olyckor, framförallt med barn, är det numera lag på säkerhetsglas och säkerhetspärrar…
– Om husets fönster eller glasdörrar är placerade lägre än 		
0,6 m från golvet.
– Om fallhöjden från fönster/balkongdörr är minst 2,0 m
Läs mer om säkerhetsglas på sidan 17.
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Vilken ytbehandling?
Fönster i valfri kulör som man slipper måla om.
– Vitt är standard, men alla kulörer för färg eller lasyr är 		
möjliga på träfönster.
– Fönstren kan ha olika färg på utsida och insida.
– Aluminiumklädd utsida minskar behovet av underhåll 		
och målning väsentligt.
Vilken låsning?
Om du vill vara säker på att kunna låsa fönstret.
– Spanjolettlås är säkrast. Kan förses med nyckellåsning.
– Traditionella fönster har som standard klassiska 		
beslag utan lås.
– Lås med nyckel kan beställas som tillval till 3-glasfönster.
– Säkerhetslås förhindrar olyckor. Läs vad lagen kräver på 		
sidan 17.

Tillval och tillbehör
Kom ihåg solskydd!
Installera ett komplett fönster med måttbeställda solskydd.
– Persienn är det mest flexibla sol- och insynskyddet.
– Lamellgardiner av textil är snyggt i höga fönster.
– Plisségardiner är ett elegant och praktiskt solskydd.
– Rullgardiner finns i många snygga nyanser.
– Solskyddsglas hejdar 25-40 % av solens värmestrålning.
Enkel ventilation
Vädra utan problem, helt enkelt!
– Vädringslucka kan vara en fristående eller integrerad 		
del av fönstret.
– Myggnät är måttbeställda för fönstret och utmärkta i
t ex sovrum. Kan måttbeställas.
– Spaltventil i karmen används för att behålla självdrag 		
i äldre hus.

Form och mått

Säkerhetsglas för fönster och dörrar
Barn och glasrutor kan vara en farlig kombination. På
hög höjd kan vanligt fönsterglas innebära risker för även
för vuxna. Därför har Byggverket nya säkerhetsregler för
fönsterbyte som gäller både gamla och nya hus.
Principen är enkel. Når glaset lägre än 0,6 m från golv
eller markyta ska du ha säkerhetsglas.
Om du ska installera eller byta låga glasrutor, så tala
om det för våra återförsäljare i fackhandeln. Då får du hjälp
att beställa fönster och dörrar med rätt typ av glas.

OBS! Vid byte av fönster eller dörr är man numera skyldig
att följa de nya lagkraven i BBR 19 där det finns risk att
barn kan stöta emot glaset, eller att någon på hög höjd
kan falla ut genom glaset!

NYA LAGKRAV PÅ
GLAS
I BOSTÄDER FRÅN
1/1 2013 !
Boverkets nya by
ggregler (BBR 19
)
syftar till att öka
personsäkerhete
n,
särskilt där barn
håller till.

VAR SKA HUSET HA SÄKERHETSGLAS?
= Vanligt fönsterglas – inga krav på säkerhetsglas.

Övrigt

Ta rätt mått!

Behöver du hjälp att byta fönster?
Återförsäljaren känner de lokala hantverkarna och kan
hjälpa dig att kontakta en snickare.

HÖJD

BREDD

= Härdat fönsterglas som skydd mot skärskador.
= Laminerat fönsterglas som skydd mot skärskador och fall.

Kan jag beställa speciella fönster?
Vi har ett väldigt stort sortiment av rektangulära fönster
med olika mått. Men fönster med andra former kan du
specialbeställa. Gör en skiss och hör med återförsäljaren om
pris och leveranstid.
Vanligt fönsterglas

Läs mer om att enkelt välja rätt fönster på www.outline.se!
Där hittar du också vår “Fönsterväljare” – där du kan prova
alla våra fönster på ditt eget hus.

Måtten anger alltid karmens yttermått.
– För rektangulära fönster anges måtten i ordningen 		
bredd x höjd.
– För runda/halvrunda fönster anges måtten som 		
diametern.
– För trekantiga eller andra former på fönstren krävs en 		
måttskiss.

Egna anteckningar

Välj modulmått
Våra fönster har modulmått med 10 cm intervall.
– Mät fönsterhålet i väggen utan foder/lister.
– Välj närmaste modulmått som är mindre än hålet.
– Du kan specialbeställa andra storlekar än modulmått.

Klipp ut hela sidan och ta med till närmaste Outline-återförsäljare!
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Härdat fönsterglas

Laminerat fönsterglas

Säkerhetslås mot fall från fönster och dörrar
Där barn vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster och balkongdörrar ha säkerhetsanordningar
om fallhöjden är 2,0 m eller mera. På bilderna till höger
visas några av de typer av lås som monteras på Outlines
fönster och dörrar.
Prata med din återförsäljare – de hjälper dig beställa
rätt säkerhetsspärrar eller lås till dina fönster och dörrar.

KÄLLHÄNVISNINGAR:

Regelsamling för byggande, BBR 2012
Lagkrav på glas i bostäder, BBR 19:
– BBR 8:35 Glas i byggnader
– BBR 8:352 Skydd mot fall genom glas
– BBR 8:353 Skydd mot skärskador
– BBR 8:231 Barnsäkerhetsbeslag i fönster och altandörrar
”Glassäkra miljöer, bostäder” utgiven av Glascentrum i Växjö AB.

För fullständig vägledning vid val av säkerhetsglas och säkerhetsbeslag, gå till www.outline.se!
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Javisst, du kan byta
fönster året om!
Klart att man kan byta fönster även när det är
kallt. Låt proffs göra jobbet, det går snabbt och
det blir snyggt.
“Vi var lite skeptiska till att byta fönster så sent på hösten.
Men nu vet vi att det går bra och har redan bokat in nästa
fönsterbyte – i februari”, säger glatt överraskade Jenny
Palmaer i Långedrag.

Förbered noga med skyddspapp.

Nya fönstret sätts på plats.

Underhållsfria fönster
Jenny tog hjälp av två snickare för att byta fönster på en
södervägg. Hon ville slippa drag och kallras, och framför
allt slippa måla om fönstren, så valet föll på underhållsfria 3-glasfönster med aluminiumklädd utsida. Samtidigt
oroade hon sig lite för att fönsterbytet skulle bli jobbigt
för hennes egen del: städning, tapetsering, målning...

Byta fönster som proffs
Först och främst måste golven framför fönstren skyddas
och täckas med papp. Sedan skär man runt fönsterfoder så att de kan lossas utan att tapeter eller väv får
fula kanter. Därefter lossas hela fönstret som lyfts ut på
insidan. Under tiden dammsuger hantverkarna upp skräp
och damm. Gamla fönster och foder bärs ut.

Metodiskt fönsterbyte
Men Jenny oroade sig i onödan. Istället fick hon uppleva
hur omtänksamma hantverkare håller rent och snyggt
omkring sig när de jobbar. Genom att gå metodiskt till
väga kan de dessutom byta fönster utan att det blir en
massa jobb efteråt. Så här går det till.

Täck med nya foder
Sedan går det fort att byta fönster. Det nya fönstret
installeras inifrån. Runt karmen drevas det med isolering
innan nya fönsterfoder spikas upp – aningen bredare än
de gamla så att de döljer tapet- eller vävkant.
Under fönsterbytet har vägghålet stått helt öppet i

Skär loss tapet från invändiga foder.
Bort med den gamla fönsterbågen.

På insidan också.

Gammal drevning petas fram och slängs.

Sen åker fönsterkarmen ut!

Avsluta fönsterbyte
Sedan återstår att sätta ny plåt och att snygga till på
utsidan, samt få upp eventuell fönsterbräda på insidan.
Hantverkarna tar med sig de gamla fönstren och avfall
när de lämnar jobbet.
“Vilken skillnad! Och med ROT-avdrag blev det inte
alls så dyrt att byta fönster”, säger Jenny nöjt.
TILLVAL
Aluminiumklädd utsida, valfri kulör
och inbyggda friskluftsventiler.

Klossar för nya fönstret skruvas fast.

Dags att hämta det nya fönstret.

Färdigmålade fönsterbleck sätts dit.

Förmonterad karmskruv fixerar karmen.

En sista koll med vattenpasset.
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Lossa gammalt foder på utsidan.

cirka 10 minuter. Om det regnat eller snöat hade hantverkarna täckt öppningen under tiden.

Ny isolering mellan karm och vägg.

Och ny tätningslist.

För att slippa måla om sätts lite
bredare fönsterfoder upp

Klart! Täta, tysta 3-glasfönster på plats.

Jenny Palmaer är nöjd och glad!
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Låt huset behålla sin identitet
Dina fönster berättar vilken stil eller epok huset tillhör. Hos oss kan du få spröjs i
alla fönster, likaväl i energisnåla 3-glasfönster som i traditionellt kopplade fönster –
eller dörrar. Antingen som fasta spröjs, lösa spröjs eller mellanglasspröjs.

20
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KOPPLADE FÖNSTER

Energisnåla fönster med klassisk stil
Byt inte stil på ditt gamla hus när du byter till energisnåla fönster. För bland alla
tidstypiska detaljer på äldre hus är det ju framför allt fönstren som skvallrar om
vilken epok byggnaden tillhör.
Nu finns våra kopplade fönster i ett nytt, mera energisnålt utförande! De har
det traditionella fönstrets utseende och detaljer kombinerat med u-värde 1,1!
Kulturfönster med isolerglas
Våra nya 2+1-fönster har dubbel isolerruta med bredare argonspalt i den inre
fönster bågen. Den yttre bågen har enkelglas kittfalsade spröjsar i traditionell stil.
U-värdet är låga 1,1 – alltså fullt jämförbart med moderna 3-glasfönster. Med
behandlat energiglas i yttre bågen (tillval), blir u-värdet 0,9.

Med spröjs och färgat dekorglas kan du få
fönster som skiljer sig från mängden – och
som får solen att färglägga rummet.

Fler färger och tillval
Sortimentet har utökats med större möjligheter att utforma flerluftsfönster, även
runda samt halvrunda fönster. Samtliga fönster finns med fast karm och kittfalsade spröjsar. Välj bland hela åtta olika standardkulörer. Du kan även få färgade
glas. Bland tillvalen finns gångjärn i antik stil, putsbeslag som gör det enklare att
putsa fönster, samt utvändiga hörnbeslag.
Outlines kopplade fönster:
Detaljer för personliga fönster

Sidohängt: Kopplade fönster med poster och spröjs enligt önskemål.

Återskapa husets ursprungliga stil med allmogeprofil
på karmar och bågar. Behåll känslan med klassiska
stormhakar och beslag.

Överkantshängt: Kopplade fönster för källare, uthus, med mera.
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Fönsterdörrar: Kopplade dörrar i enkel eller parmodell.

“Fönster man verkligen vill ha för att förbättra
utan att ändra husets karaktär.”
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SKJUTDÖRRAR

Uterummets nya dörrar
Du köper dem för att öppna upp huset under sommaren. Mot trädgården,
altanen eller balkongen. Vi bygger dörrarna så att du kan stänga ute kylan på
vintern. Våra skjutdörrar har 3-glaskassetter, därför att stora glasytor inte ska
orsaka onödiga energiförluster. De är skjutdörrar av lyftglidtyp, för att de ska
var enkla att öppna och stänga.
Som standard har de väldigt genomtänkta funktioner. Som tillval finns allt
du kan önska dig av ett stort glasparti som är både fönster och dörr.
Utsida av aluminium
Aluminiumklädd utsida är ett klokt tillval. Då får dörrarna ett mycket effektivt
skydd mot väder och vind, och blir i det närmaste underhållsfria. Dörrarna har
en slät profil både med eller utan aluminium.
Fast fönsterparti
Planerar du en hel vägg i glas? Vid sidan om dörrarna kan du få fasta fönsterpartier med linjerande glas. Se modellerna på www.outline.se

Säkra glas i skjutdörren
Är den helglasade skjutdörren stängd
eller öppen? Det är lätt att ta miste.
För att inte orsaka skador på barn eller
vuxna, har alla våra skjutdörrar härdat
glas både på insida och utsida. Läs mer
om säkerhetsglas på sidan 17.
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Outlines skjutdörrar med 3-glasfönster:
Enkel skjutdörr: Karm med gångdörr plus fast parti.
Parskjutdörrar: Karm med gångdörrar plus fasta partier.
Fastkarm: Fasta fönsterpartier med linjerande glas.

“Dörrar man verkligen vill ha för att alltid
kunna njuta av den sköna uteplatsen.”
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TILLBEHÖR & TILLVAL

Persienner

Myggnät

Plisségardiner

Bli helt nöjd från början
Se till att få dina nya fönster helt komplett installerade. Om du väntar kan det
lätt bli för mycket sol eller för lite privatliv.
Solskydd och insynsskydd behövs kanske inte i alla fönster. Men åtminstone för några fönster i alla hus. Bästa lösningen är att måttbeställa dem
tillsammans med fönstren. Du får perfekt passform och bra kvalitet med 10 års
garanti på mekanismen.
Tillval/tillbehör för Outline fönster:
Persienn: Klassiskt solskydd som låter dig styra hur ljuset faller in i rummet.
Med kassett.
Plisségardin: Ett snyggt och praktiskt solskydd av textil som kan ersätta
vanliga gardiner.
Rullgardin: Ett snyggt solskydd och insynsskydd för hela huset – busenkelt
att manövrera.
Lamellgardin: Elegant gardin med stram form som passar till höga fönster
och modern inredning.
Myggnät: Sov med fönstret på glänt utan att besväras av mygg och andra
insekter. Monteras invändigt.
Rullgardiner
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“Tillbehör man verkligen vill ha för att
bli helt nöjd från början.”

Lamellgardiner
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YTTERDÖRRAR

Outline Klassisk EDT

Outline Klassisk EDG

Outline Rustik EDG

Outline Klassisk PDG

Outline Klassisk PDT

Sätt stil på husets entré
Ytterdörren blir ytterligare ett lyft för husets utseende. Tillsammans med fina
fönster gör den huset mer stilrent och inbjudande. För att inte tala om hur
tryggt och ombonat det känns att ha en modern, rejäl ytterdörr. Därför är
dörrarna ett välkommet och viktigt komplement till våra fönster. Du kan få
dem beställda och levererade från vår återförsäljare i fackhandeln.
Svensk kvalitet
Även våra ytterdörrar är byggda på en ram av riktig furu. Ram och isolering
är klädd med fuktspärrande och stabiliserande aluminiumplåtar på både inoch utsida. Ytterst sitter en HDF-board lackad med ett 2-komponentssystem i
dubbla skikt. Ett starkt ytskikt hör nämligen till det viktigaste för att bygga en
slitstark och formstabil ytterdörr.
Outlines ytterdörrar:
Vit lack som standard, valfri kulör är tillval.
Modeller med glas har säkerhetsmonterade 3-glaskassetter.
Lackad karm med tre gångjärn och bakkantssäkring.
P-märkt konstruktion med ASSA 2002-lås som standard.
Outline Allmoge EDG
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Outline Modern EDG

Outline Trend EDG

Standardstorlekar: enkeldörr 9-10x20-21, pardörr 14-15x20-21,
och garageport 24-25x20-21.

Fönster och dörrar som passar ihop – för alla slags hus!
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SORTIMENTSÖVERSIKT

STORLEKS- OCH LAGERGUIDE: 3-GLASFÖNSTER
HF/HFA1

HF/HFA2

HF/HFA3

1-lufts vridfönster

2-lufts vridfönster

3-lufts vridfönster

HÖJD

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fönstergaranti
= Finns med fast mittpost.

= Finns med råglas.

HFS/HFSA2

HFS/HFSA3

Sidohängt 1-lufts

Sidohängt 2-lufts

Sidohängt 3-lufts

6

7

8

9 10 11

BREDD
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HFÖ/HFÖA
6

BREDD

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

HÖJD

7 8 9 10 11 12 13 14

HFDKF/HFDKFA

Helglasad enkeldörr

Helglasad pardörr

8

9 10 11

= Lagervara med härdat glas in- och utvändigt.

HFD/HFDK

Fasta fönster

Bröstad enkeldörr

4

5

6

7

8

BREDD
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

= Lagervara både i HFK och HFKA.

HÖJD
BRÖSTNINGSHÖJD 12

7

HÖJD
BRÖSTNINGSHÖJD 16

HÖJD
BRÖSTNINGSHÖJD 13

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BREDD
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18
19
20
21
22
23
24

HFK/HFKA

3

Mot kondens mellan glasen i isolerrutor.

Överkantshängt

HFDKF/HFDKFA

HÖJD
HELGLASAD

= Går endast att få HFS (utan aluminuimbeklädnad).			

Mot rötskador i fönstrets virkesdelar.

8

HFDA/HFDKA
Bröstad enkeldörr

BREDD
9 10 11
7

8

9 10 11

18
19
20
21
22
23
24
25
18
19
20
21
22
23
24
25
18
19
20
21
22
23
24
25

HFDP/HFDPA
HFDKP/HFDKPA
HÖJD

Bröstad pardörr

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BREDD

18-25

Linjerar med öppningbara/fasta fönster.
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Garantiförutsättningar
För att garantin skall gälla krävs:
– Att fönstret levererats, lagrats, monterats och 		
underhållits enligt Outlines anvisningar och TMF:s
skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering,
montering, skötsel och underhåll”.
– Att fönstret ej använts på onormalt sätt eller
utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller
att det reparerats eller ändrats av annan än 		
Outlines servicepersonal.
– Att på fönstret fastsatt kontrollmärke (P-märke) ej
avlägsnats eller övermålats.
För annan kulör än vit, frånsäger sig Outline allt ansvar
för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan
uppstå genom ökad värmeabsorption.
Det är av största vikt att Outlines anvisningar för
hantering, skötsel och montering följs noga för att
garantierna skall gälla. Angående montering, notera
särskilt att användning av fogskum eller liknande inte
är tillåten. Inga garantier gäller för någon produkt från
Outline om fogskum använts vid montage.
Rötskyddsgaranti gäller ej obehandlade produkter.

Linjerar med öppningbara/fasta fönster.
= Lagervara
= Endast HFDK
= Endast HFDK med härdat glas in- och utvändigt.
Fönsterdörrarna kan fås i fler bröstningshöjder.

= Härdat glas in- och utvändigt.

På fönstrets (inklusive beslagens) funktion.

4-8

7

3
4
5
6
7
8

Garantins omfattning
Outline i Sverige AB lämnar garanti för i fabrik ytbehandlade och glasade fönster och altandörrar med
isolerglas i följande omfattning (se faktarutan intill):

= Går endast att tillverka i 2-glas (u-värde 1,6).			

HFS/HFSA1

5

HÖJD

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

= Lagervara både i HF och HFA.

HÖJD

BREDD
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

GARANTITID
3-glas Trä, 3-glas Trä/Aluminium
och arbete som krävs för att åtgärda
felet. Felet kan av• 10 års garanti mot röta.*
hjälpas antingen genom reparation av befintligt
fönster,
• 10 års garanti på glas och funktion.*
2-glas, utåtgående
• 5 års garanti mot röta.*
• 10 års garanti på glas och funktion.*
Kopplade fönster, utåtgående
• 5 års garanti mot röta.*
• 10 års garanti på glas och funktion.*
Skjutdörrar:
• 10 års garanti mot röta.*
• 10 års garanti på glas och funktion.*

* Garantitid gäller från leveransdatum. För isolerrutor räknas tiden från det
datum som är stämplat i isolerrutans list. På isolerglas med en eller flera skivor
av sk polykarbonat (t ex Hammerglass) lämnas ingen garanti.

utbyte av felaktig komponent i fönstret eller utbyte av
hela fönstret. Outlines åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar
kring fönster. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är
nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.
För ytterligare information angående t ex reklamationer, glassprickor etc – läs mer på www.outline.se

Garantiåtagande
Garantin innebär att Outline avhjälper sådant fel på
fönstret som omfattas av garantin enligt ovan. Outline
svarar härvid för alla uppkomna kostnader för material

Vill du ha längre garantitid?
Garantin för Outlines aluminiumklädda
3-glasfönster förlängs från 10 till 20 år om
du registrerar dig och dina nyinköpta fönster
(gäller ej skjutdörrar) på vår hemsida senast 3
månader efter fönstrens leveransdatum. Läs
mer om 20 års garanti på www.outline.se!

SORTIMENTSÖVERSIKT

STORLEKS- OCH LAGERGUIDE: 2-GLASFÖNSTER
Sidohängt 3-lufts

BREDD
10 11 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20 21

6

7

8

9 10 11 12

HÖJD

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6

7

Överkantshängt

DFD

SKD/SKDA

Bröstad enkeldörr

Enkelskjutdörr

BREDD
8 9 10 11 12

4
5
6
7
8

7

HÖJD
BR. HÖJD 16

HÖJD

5

DFÖ

BREDD
8 9 10

BREDD
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

18
19
20
21
18
19
20
21
18
19
20
21

HÖJD

DF3

Sidohängt 2-lufts

HÖJD
BR. HÖJD 12

DF2

Sidohängt 1-lufts

HÖJD
BR. HÖJD 13

DF1

STORLEKS- OCH LAGERGUIDE: SKJUTDÖRRAR OCH YTTERDÖRRAR

15
16
17
18
19
20
21
21
22
24
25

Fönsterdörrarna kan fås
i flera bröstningshöjder.

SKDP/SKDPA
Parskjutdörr

= Lagervara. DF1 är vänsterhängt standard.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

FK1

FK2

FK3

FK4

Sidohängt 1-lufts

Sidohängt 2-lufts

Sidohängt 3-lufts

Sidohängt 4-lufts

5

6

7

8

9 10

8

9 10 11 12 13 14 15 16

BREDD
13 14 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 25 26

5
HÖJD

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6

7

Överkantshängt

8

BREDD
9 10 11 12 13 14

5
6
7
8

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SKDFK
Fasta fönster till skjutdörr

6

7

8

9 10

8

9 10 11 12 13 14 15 16

FK6H

Sidohängt 6-lufts,
tvär- och mittpost

13 14 15 16 17 18 19 20 21

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ett av luften får ej vara mindre än 5 höjd, gäller alla FK2H, FK4H och FK6H.

FK8H

FKD

Sidohängt 8-lufts,
tvär- och mittpost

FKDP

Fönsterdörr

8

18 19 20 21 22 23 24 25 26

9 10 11

Fönsterpardörr
BREDD
12 13 14 15 16 17 18

18
19
20
21
22
23

6

7

8

BREDD
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15
16
17
18
19
20
21
21
22
24
25

ED

PD

GP

Enkeldörr

Pardörr

Garageport

9 10 11
HÖJD

5

Sidohängt 4-lufts,
tvär- och mittpost

HÖJD

FK4H

Sidohängt
2-lufts, tvärpost

HÖJD

5

FK2H

HÖJD

FK1ÖH

HÖJD

STORLEKSGUIDE: KOPPLADE FÖNSTER

BREDD
osv varje dm

BREDD
14 15 16 17 18

24 25

20
21
22

= Lagervara.

= Lagervara höger gångdörr

SPRÖJS

Övriga produkter
och tillbehör
1:0

2:0

3:0

1:1

2:1

3:1

2:2

BÅGPOSTER

Läs mer om allt på vår hemsida, eller
prata med din återförsäljare om t ex vilka
storlekar och utföranden som finns för:
– Vädringsluckor
– Persienner

0:1

1:0*

1:1*

0:2*

1:2*

– Rullgardiner
– Plissegardiner
– Lamellgardiner
– Myggnät

FÖNSTERLUFT

www.outline.se
1-luft

2-luft

3-luft

4-luft

* Vid beställning av liggande mittpost, ange mått från underkant karm till mittpostens centrum

