
premium fönster
-din trygga fönsterleverantör

NÄR HÅLLBARHET OCH KVALITET ÄR VIKTIGT

PVC
FÖNSTER DÖRRAR TILLVAL



Profil- Avrundad profil i A-klass ger fönstret ett
modern utseende. Denna egenutvecklade, paten-
terade lösning bidrar till interiörens unika karaktär. 
Våra 5-kammars fönster, som tillverkas endast av 
råmaterial av högsta kvalitet, bidrar till minskad 
energiförbrukning och garanterar låga uppvärm-
ningskostnader under vintersäsongen.
Inbyggnadsdjup, 70 mm. 
Dessa fönster öppnas inåt och har även vädrings-
funktion. 
Handtag- Högkvalitativa aluminiumhandtag finns 
i olika färger. Våra handtag bidrar, inte bara till 
fönstrets utseende, utan också till bekväm använd-
ning av fönstret.  
Hoppe Atlanta aluminiumhandtag som standard, 
välj till KISI barnspärr för ökad barnsäkerhet.

Ytterligare kan profilen utrustas med skydd mot 
inbrott i RC2 och RC2N- klass.

Estetik- Igloo fönster är en kombination av inno-
vation, funktionalitet, banbrytande energibespa-
rande lösningar och elegant stil. Fönstren kan 
vara rektangulära, triangelformade, runda, tra-
petsformade, bågformade- ja, dess former 
begränsas nästan enbart av kundens krav. Den 
snövita profilen och bred färgskala gör det 
möjligt att skapa en unik interiör.

Hållbarhet- Här får du färgstabilitet! Fönstrens 
färger bleknar inte och behåller sina ursprung-
liga egenskaper under långa tidsperioder.  
Här ger vi en garanti på 30 års hållbarhet för 
standard vit och 10 år på övriga färger.

Tillval- Se våra mest populära tillval längre bak i 
broschyren.

Energibesparande och funktionella lösningar för ditt hem!

Gångjärn- Möjlighet att montera helt osynliga 
gångjärn, dolda mellan karm och båge, vilket 
påverkar fönstrets estetik och understryker den 
moderna designen.

  U-värde 0,89 W/m2K

Färgstabilitet och låga 
uppvärmningskostnader!
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Igloo 5 Classic



Modern design, innovativ teknologi och stor energibesparing i ett fönster!
Profil- Dessa fönster är tillverkade i 7-kammars 
profil med ett inbyggnadsdjup på 82 mm vilket 
påverkar besparingen betydligt. Det optimala 
antalet, och storleken, på kamrarna garanterar 
de bästa parametrarna gällande värmeisolering 
och ger ett U-värde från 0,6 W/m2K. 
Även dessa fönster öppnas inåt och har väd-
ringsfunktion.

Glas- Profilen är utrustad med ett standardglas-
paket 4/18/4/18/4 med U-värde 0,5 W/m2K. 
Det är även möjligt att använda ett 4-glaspaket 
med ett U-värde på 0,3 W/m2K.
Beslag- Profilen kan utrustas med dolda gångjärn 
och skydd mot inbrott i klass RC2 och RC2N.

Energibesparing- De är också utrustade med 
ett innovativt tätningssytem som garanterar de 
bästa parametrarna för energibesparing. Detta 
är den första lösningen i världen med ett sådant 
system där man tillämpar en centraltätning i 
skummad EPDM. Systemet garanterar utomor-
dentliga parametrar för luftgenomsläppning, 
vattentäthet och vindmotstånd. Denna lösning 
är perfekt för energibesparande och passiva 
hus.

Tillval- Se våra mest populära tillval längre bak i 
broschyren.

Konstruktion- Tack vare en stabil profil med full 
stålförstärkning är detta en extremt hållbar kon-
struktion. Vid full förstärkning skruvas inbrotts-
säkra pluggar fast i u-balken. prem
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Innovativt tätningssystem
och fördelaktigt U-värde!

Igloo Energy Classic



Enkel eller pardörrar? Bestäm själv med dessa
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Enkel eller pardörr? Hel-
glasad eller bröstpanel? 
     Du väljer helt själv!

Profil- Dessa fönsterdörrar har den populära 
vädringsfuktionen som våra vanliga öppningsbara 
fönster också har!
Det går att välja till 20 mm aluminiumtröskel eller 
ektröskel, detta rekomenderas eftersom det han-
dikappanpassar dörren samt får inomhusmiljön 
och utomhusmiljön att smälta samman.
De inåtgående altandörrarna har endast handtag 
på insidan som kan utrustas med barnspärr för 
att göra dörren låsbar i stängt läge. 
Som standard är dessa inåtgående altandörrar 
helglasade med härdat glas på både in-och utsida 
men det går även att välja bröstpanel i valfri höjd.

Inåtgående Fönsterdörrar

Förutom detta utrustas dörren med spärr för 
felaktigt handtagsläge och till skillnad mot 
många andra dörrar på marknaden, utrustas de 
även med mikroventilationsmekanik. 
De går att välja i enkelt utförande eller som 
pardörr.
Som standard är tröskeln tillverkad av samma 
profil som karmen vilket gör att tröskeln är 66 
mm hög.

Säkerhet- Våra fönsterdörrar är utrustade med 
en speciell stålarmering i karmarna vilket ökar 
dörrens stabilitet och statiska egenskaper. Här 
får du också moderna MACO-omkretsbeslag med 
luftsäkringar som garanterar ett utmärkt skydd 
mot inbrott!

populära fönsterdörrar!



Profil-Dessa utåtgående altandörrar är en 
kombination av innovation, funktionalitet och 
estetik. De stora förstärkningskarmarna möjlig-
gör tillämpning av stålarmering vilket garante-
rar den önskade hållbarheten. Dessa dörrar är 
helglasade med härdat glas som standard men 
det går även att välja till en bröstpanel i valfri 
höjd. 
Välj mellan en enkel altandörr eller pardörr. 
På dessa dörrar är det handtag både på in och 
utsidan.

Säkerhet-MACO spanjoletten med 3 pluggar 
ökar säkerhetsnivån och förhindrar att dörrbla-
det lyfts ur karmen. 

Lås-De utåtgående altandörrarna utrustas som 
standard  med en dubbel låskista där man låser 
dörren med nyckel antingen innifrån eller utifrån.
Det är ett separat nyckelsystem till dessa dörrar 
och det medföljer 3 st nycklar.

Konstruktion-På dessa dörrar är det standard 
med en 66 mm hög tröskel men det rekomen-
deras att byta ut denna till antingen en 20 mm 
aluminiumtröskel eller ektröskel för en bekvämare 
övergång mellan inom och utomhus.

Stålarmeringen garanterar 
önskad hållbarhet och este-
tiken garanterar önskat           

utseende!    

Här får du en kombination av innovation, funktionalitet och estetik!
Utåtgående Fönsterdörrar
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Skjutdörrar

Kontruktion- Dörrarna upprätthåller en stark 
stabilitet, funktionalitet och lätthet av konstruk-
tionen. Ingen stor styrka krävs för att flytta 
enorma bågar, tack vare speciellt anpassade 
beslag och två oberoende skenor. Säkerheten 
garanteras av den stabila konstruktionen även 
när dörrarna väger upp till 400 kg.
Dessutom är systemet utrustat med speciella ve-
lour tätningslister som inte finns tillgängliga hos 
andra fönstertillverkare. Denna typ av tätning 
förbättrar systemets energieffektivitet och lju-
disolering, och gör att tätningslister inte fastnar 
vid låg temperatur.
Dörren förses med tröskel i PVC och aluminium, 
vilket förhindrar nivåskillnad mellan golvkanten 
och dörrkanten samt möjliggör att tröskel kan 
linjeras med golvet inuti huset. Specialdesignad 
tröskel i PVC och förstärkning i aluminium för-
bättar även värmeisolering och utgör en barriär 
mot bildande av köldbryggor. pr
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Den perfekta lösningen för ett modernt och elegant utseende!
Profil- Här får du en modern design som ger 
möjlighet att tillverka stora glasytor som garan-
terar maximal tillströmning av ljus.
Våra skjutdörrar i 7-kammarsprofil utgör en per-
fekt lösning för moderna terrass- och balkong-
dörrar med breda och höga inglasningar. Som 
standard erbjuds en microventilationshake som 
möjliggör dörröppning samt optimal luftväxling.
Kombination av olika dörrmodeller och olika fär-
ger tillåter en att skapa sin egna stil, anpassad 
till kundens behov och trender inom interiörde-
sign.

Standard glaspaket: 4/18/4/18/4 med U=0,5 
W/m2K. Möjlighet att beställa 4-glaspaket med 
U=0,3 W/m2K.

Energi-Systemet är perfekt för energibesparan-
de och passiva hus, tack vare utmärkta vär-
meisoleringsparametrar. 

Velourtätningslister som 
ger energieffektivitet och   

perfekt ljudisolering!



 Perfekt om du önskar ett stort och fritt utrymme när du öppnar upp!
Vikdörrar

Profil- Denna typ av dörrar är idealisk för rum 
med balkong eller terrass. Rälsen är försedd med 
ledningar i botten och toppen av karmen och den 
speciella utformningen av gångjärnen ger släta 
och ljusa detaljer. 

Konstruktion- Här får du en termisk isolerad stål-
ram tillsammans med en 5-kammarprofil vilket gör 
detta till en mycket välisolerad konstruktion.
Den största tillåtna vikten/dörr är 80 kg och den 
maximala bredden på dörren är 90 cm för att 
kunna säkerställa funktionen.
Maximalt antal dörrar är 7 st, vilket gör den maxi-
mala bredden till 6,3 m.
 
Denna konstruktion är som allting annat vi säljer, i 
högsta A-klass.
Enligt tester som är gjorda har profiler i A-klass 
30% högre bärförmåga än profiler i B-klass. 
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En mycket välisolerad kon-
struktion, perfekt för rum 
med balkong eller terass! 



premium fönster

Precis som färgvalen är detaljerna minst lika viktiga för ditt hem eller din fastighet! Ska det vara spröjs 
på de nya fönstren, frostat glas på dörren och vilken tröskel passa bäst för ditt klimat?  
Kanske vill du ha ett smarthem där du kan styra och kontrollera dina dörrar och fönster genom din 
smart-phone eller surfplatta? Eller varför inte en smart-TV inbygd i ditt fönster?!
Valmöjligheterna och tillvalen är oändliga! Vi har sammanställt de viktigaste och kanske valigaste till-
valen för dig här, resten kan du läsa mer om på vår hemsida premiumfonster.se eller kontakta någon 
av våra kunniga återförsäljare för mer information och hjälp längs vägen.

Lycka till!

Tillval
Det är de personliga tillvalen som avgör din slutprodukt!



Fönsterdörrar

1. Vitt handtag- Vanligt vitt standard handtag 
medföljer utan extra kostnad.

2. Hoppe Atlanta Silver- Medföljer utan extra 
kostnad.

3. Vitt handtag med knapp- Dessa handtag krä-
ver att man trycker på en knapp samtidigt som man 
vrider handtaget för att öppna. Detta ger en större 
säkerhet om barn vistas ensamma i rummet.

4. KISI Barnspärr med silverhandtag- Denna 
lösning är testad enligt den svenska standarden  
SS3587 och är godkänd som barnspärr på fönster-
hantag. Denna lösning kräver att man använder två 
stycken händer för att öppna fönstret. Krav finns 
från Boverket på dessa lösningar för att förhindra 
fallskador för barn. 

1. Härdat glas- Detta ska användas om glasrutan är 
mindre än 60 cm från golvet för att förhindra skärska-
dor. Om detta glas går sönder sker det i småbitar som 
ej är vassa. 

2. Laminerat glas- Detta glas ska man använda om
glasrutan är mindre än 60 cm från golvet  och det 
utanför fönstret är mer än 2 m fallhöjd. Detta för att 
förhindra fallskador . Mer information om detta hittar 
du på Boverkets hemsida. 

3. Frostat glas- Välj till frostat glas för mindre insyn 
i t.ex. badrum.

• Smyglist och smygplåt- Förkorta installationen av 
fönster och smyg med vår patenterade plåt. Antingen 
köper ni endast plåten som monteras på utsidan av 
karmen för en enkel montering av smyglisten.  
Alternativt, köp plåten med färdigkapade smygar till 
varje fönster. På detta sätt sparar du både tid och 
pengar jämfört med att sätta klossar och distanser.

1. 

2. 3. 

1. 2. 3. 

5. Täckbricka- Om du vill ha ett öppningsbart föns-
ter men inget   handtag är detta en perfekt 
lösning. Täckbrickan förs åt sidan och ett 
löst handtag kan användas för att öppna 
fönstret.

Är du av den mer klassiska stilen kan du välja till trä-
fanerbeklädnad av ditt fönster. Du får alla fördelar av 
ett PVC-fönster men utseeendet av ett träfönster. Välj 
vilken kulör som passar dig bäst utifrån vårt gedigna 
färgsortiment som du hittar längre fram i broschyren!

1. 
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• Aluminiumtröskel- Varm aluminiumtröskel på 
20 mm höjd. Kondens kan förekomma i väldigt kallt 
väder, rekomenderas ej för de nordliga regionerna.

• Ektröskel- Mycket populärt tillval i Sverige då den 
gör att kylan inte tränger in i huset lika snabbt.

• Bröstpanel- Linjera fönstren och altandörren i sam-
ma nivå för ett snyggt montage. Brösthöjden bestäms 
av kunden. Vi kan hjälpa till att räkna ut detta om vi 
får veta vilket fönster som dörren ska linjeras med.

• Friktionsbroms- Detta rekomenderas alltid efter-
som dörren blir påverkad av väldigt 
mycket vind när det blåser och 
med denna friktionsbroms blåser 
inte dörren igen med en smäll. Bra 
för säkerheten! 

Handtag

Glastyper

Fönstersmyg

Träfanerbeklädnad



• Spaltventil- Om det är någon typ av ventilation 
genom de gamla fönsterna som ska bytas ut bör man 
välja till spaltventil till de nya också för att få ett bra 
inomhusklimat. Spaltventilen tillverkas i samma färg 
som fönstret.

• Karmhylsa- Välj till förmonterade karmhylsor på 
öppningsbara fönster och dörrar. 
På detta sätt går installationen snabbare samt blir 
stabilare. Karmskruven är godkänd upp till säkerhets-
klass 4. 

• Fräs för fönsterbleck- Detta underlättar monte-
ring av underblecket där vanliga standardbleck passar 
direkt. Utan detta tillval bör man räkna med att fönst-
ret eventuellt måste vara lägre eftersom blecket ska 
träs in underifrån. 

• Dolda gångjärn- För ett snyggare utseende av 
fönstrena så finns detta tillval så att gångjärnen på 
fönstrets insida blir dolda 
istället för synliga. Om 
man väljer dolda gångjärn 
så går fönstret endast att 
öppnas 90 grader. 

• Spröjs- Spröjsen monteras mellan glasrutorna för 
att spröjsen ska hålla längre. På detta sätt utsätts de 
inte för väder och vind på samma sätt samtidigt som 
det går snabbare att putsa fönstret. 
Spröjsen tillverkas på valfritt utförande. 
Välj mellan dimensionerna på 8, 18, 26, eller 45 mm. 

Tryck in knapparna och vrid sedan upp handtaget.

Krav på barnspärrar är särskillt ägnade att hindra 
fallolyckor där barn är inblandade och innebär att 
godkända barnsäkerhetsspärrar eller lås ska finnas 

på: 
- Öppningsbara fönster belägna på 2 meters fall-

höjd eller högre.
- Fönster eller altandörrar som leder ut mot bal-

kong eler altan belägen mer än 2 meters höd över 
marken.

Läs mer om detta på Boverkets BBR.pr
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Övrigt

• Mittpost- Om du vill ha en större mittpost i fönstret 
kan du välja en 70 mm mittpost som gör att fönstret 

delas upp i två fönsterrutor fast ändå öppnas som ett 
vanligt fönster.

• Barnsäkerhet- Hoppe har utvecklat en ny genera-
tion av barnsäkerhetsanordningar!
De nya anordningarna garanterar en större säkerhet 
genom att det krävs två händer för att öppna. 
De är också diskretare och attraktivare än vanliga 
barnsäkerhetsanordningar på fönstermarknaden.
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Silver V Palisander Dark Red Shogun Winchester Golden Oak Middle Brown

Quartz Grey Concrete Grey White Basalt Grey Quartz Grey  
    Smooth

Special Oak Creamy

Grey Anthracite Brilliant Blue Steel Blue Bright Green Dark Green Chocolate Brown

Moss Green Natural Oak Sheffiekd Oak 
       Light

Light Black Dark Oak Basalt Grey 
   Smooth

Douglas

Mahogany Cardinal Platinum Iron Glimmer
       Slate

Pyrite Silver D Macore Oregon

Nut Anthracite Smooth Aluminum 
Brush Effect

Crown Platinum Black Grey
  Smooth

Light Grey Mountain Pine

Slate Grey 
  Smooth

Kulörval PVC
Vill du sticka ut eller smälta in? Vi har en kulör för alla smaker!
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