Elitfönster På Plats

Elitfönster
med montage
Ring oss på 020-530 530 eller
boka direkt på elitfönsterpåplats.se
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Dina fördelar
• KOSTNADSFRITT HEMBESÖK. Alltid helt gratis utan åtagande.
• GENERÖS GARANTI. På fönster, dörrar och montage.
• PERFEKT PASSFORM. Måttanpassat för ditt hem.
• SMÅLÄNDSKT HANTVERK. Tåliga konstruktioner för nordiskt klimat.
• MONTAGE INGÅR. Alltid utbildade och certifierade montörer.
• FAST PRIS. Du vet i förväg exakt vad det kostar.
• ROT-AVDRAG. Vi hjälper dig med ansökan.

Från fabrik
till På Plats
hemma hos dig
Det ska vara enkelt att byta fönster och dörrar. Därför finns
Elitfönsters servicekoncept Elitfönster På Plats. Vilket innebär att
du kan få Elitfönsters mest uppskattade fönster, samt dörrar från
Diplomat, levererade och monterade utan att du behöver göra
något mer än att beställa dem. Resten ordnar vi.
Vi är med dig genom hela bytet. Vi kommer hem till dig, planerar
och tar mått. När fönster och dörrar är tillverkade levererar vi direkt
till din bostad. Våra certifierade montörer sköter hela montaget
och det praktiska runt omkring. Dessutom får du garanti både på
fönster, dörrar och montage. Bekvämt, enkelt och tryggt.
Ring oss på 020-530 530 eller
boka direkt på elitfönsterpåplats.se
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Garanterat
montage
På Elitfönster På Plats utbildar och certifierar vi våra montörer själva.
Det gör att vi kan garantera en hög kvalitet på montaget, för att ge
dig ett säkert och tryggt fönsterbyte.
När dina nya fönster och dörrar är tillverkade levererar vi dem direkt
till din bostad. Det enda du behöver göra är att förbereda ditt hem våra certifierade montörer sköter hela montaget.
Skyddsmaterial placeras runt arbetsplatsen, tapeter skärs ut kring
listverket, foder plockas ner, spikar tas bort, utvändiga fönsterbleck
avlägsnas och gamla karmar lyfts ur. Montörerna kollar även
skicket på väggen i anslutning till montaget, för att försäkra sig om
att allt kommer hålla som det ska långsiktigt. Sedan sätts de nya,
måttbeställda produkterna på plats. I det kompletta montaget ingår
även uppsättning av lister, smygar och foder, samt plåtarbeten.
Innan de lämnar, plockar montageteamet ihop, grovstädar och tar
med sig skräpet för återvinning. Sedan är det klart.
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Därför kan vi ha
upp till 30 års
garanti

Ett fönster är inte bara något du ska titta ut genom. Det ska tåla väder och vind under många år och dessutom hålla
värmen inne och tjuven ute. Därför ska du ställa höga krav på dina fönster.
Samtliga delar i våra fönster är noga utvalda och testade – från den stora karmen ner till minsta skruv. Tillsammans
skapar de en gedigen och slittålig produkt. Elitfönster erbjuder tio års garanti på fönstrets funktion, tio år mot kondens
mellan glasen i isolerrutan och trettio år mot röta på Elitfönster Original Alu.
Flera av Elitfönsters modeller har både inbrottsförstärkt konstruktion, aluminiumbeklädd utsida och StormTiteTM – en
försegling mot inträngande vind och fukt. Här nedan ser du något av allt som kännetecknar ett äkta Elitfönster.

Karmunderstycke. Långvarigt rötskydd.
Aluminiumbeklädd båge, bågunderstycke. Minskat underhåll.
Aluminiumbeklädd båge, bågöverstycke. Minskat underhåll.

StormTiteTM tätningslist karm/båge. Tätar mot luft, vatten och kyla.
Karmöverstycke. Långvarigt rötskydd.

Bågöverstycke. Långvarigt rötskydd.

StormTiteTM tätningslist karm/båge.
Tätar mot luft, vatten och kyla.

Skruv till slutbleck.

Vridbeslag. Underlättar fönsterputs.

Fästskruv till beslag.

Skruv till handtag.
Träskruv för infästning av karm
i vägg. Ger hög hållfasthet.
Fästskruv till beslag.

Vridbeslag. Underlättar fönsterputs.

Aluminiumbeklädd karm, karmsida höger. Minskat underhåll.

Stångstyrning. Förstärker
och skyddar mot angrepp
på spanjolett.

Aluminiumbeklädd karm, karmsida vänster. Minskat underhåll.

Toppbeslag. Förstärkt
för ökat inbrottsskydd.

Bågsida. Långvarigt rötskydd.

Isolerglaskassett.
Energibesparande.

Aluminiumbeklädd karm, karmunderstycke.
Minskat underhåll.
Aluminiumbeklädd karm, karmöverstycke.
Minskat underhåll.

StormTiteTM tätningslist karm/båge.
Tätar mot luft, vatten och kyla.

Karmsida:
Långvarigt rötskydd.

Spanjolett med härdade låskolvar.

Säkerhetsslut bleck.

Aluminiumbeklädd båge,
bågsida. Minskat underhåll.

Mittbeslag.
Lång hållbarhet.
Handtag Pure.
Lång hållbarhet.

Aluminiumbeklädd båge,
bågunderstycke. Minskat underhåll.
Aluminiumbeklädd båge, bågsida. Minskat underhåll.

Bågunderstycke. Långvarigt rötskydd.
Släplist mellan båg- och karmunderstycke. Extra luft- och regntäthet.
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G E D I G E T O C H L ÄT T S KÖT T F Ö N S T E R I T I D LÖ S S T I L

GEDIGET TR ÄFÖNSTER I KLASSISK STIL

Elitfönster Original Alu
Elitfönsters mest köpta fönster. Ett fönster med 3-glas isolerruta och
trästomme som klätts med tåligt aluminium på utsidan. Aluminium
ger fönstrets redan rötskyddade och fabriksmålade trädelar ett
ytterligare skydd mot sol, vind och nederbörd samt en nästintill
underhållsfri utsida. Fönstret har i standardutförande U-värde 1,1.
Aluminiumet kan du få i ett stort antal kulörer. Dessutom ingår hela
30 års garanti mot röta.

Välj bland följande
modeller:

Vridfönster
Öppnas utåt och kan vridas runt 180
grader utanför fasaden så att båda
sidorna kan putsas inifrån.

Elitfönster Original Trä
Elitfönster Original Trä är ett modernt fönster i klassisk tappning
och ett perfekt val för dig som uppskattar trä och känslan i äkta
naturmaterial. Välisolerat och lättskött, med 3-glas isolerrutor.
Impregnerat och högklassigt fabriksmålad ytbehandling. Fönstret
har i standardutförande U-värdet 1,2.

Fast karm
Fönster med fast karm är inte
öppningsbart och väger mindre.

GARANTIER

GARANTIER
Sidhängt fönster

10 års garanti på funktion
och mot kondens mellan
glas i isolerrutor. 30 års
rötskyddsgaranti.

Utåtgående med gångjärn längs
ena kanten på klassiskt vis.

10 års garanti på funktion
och mot kondens mellan
glas i isolerrutor. 20 års
rötskyddsgaranti.

Överkantshängt fönster
Som standard har alla vita*
fönster vita b eslag.
Träfönster i övriga kulörer,
laserade och obehandlade,
har silverfärgade beslag.
Aluminiumklädda fönster
har vridbeslag i vald
kulör eller silverfärgade
hängningsbeslag.

Handtag Pure.
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Vridbeslag.

Hängningsbeslag.

*Vita fönster inkl NCS 0502Y
och eller RAL 9010.

Utåtgående med gångjärn
placerade i överkant.
Standardventil Titon Tryckvent 2000/4000.
Luftflöde 4,1/8,2 liter/sek 10 pcal.

Titon S13 2000/4000.
Luftflöde 2,7/11,5 liter/sek 10 pcal.

Fönsterdörr
Utåtgående enkel- eller pardörr.
Finns i fyra varianter, helglasad, glasad
underdel, normal eller låg bröstning.

Standardprofil.

Tillval antikprofil.

L ÄT T S KÖT T O C H VÄ LI S O L E R AT F Ö N S T E R I G A M M A L S T I L

ENKLARE TR ÄFÖNSTER I TR ADITIONELL STIL

Välj bland följande
modeller:

Elitfönster Retro
Elitfönster Retro är ett lättskött och välisolerat modernt 3-glasfönster,
fast med en design som påminner om hur det såg ut förr. Ett sidhängt
fönster med isolerruta och profilerade invändiga detaljer i trä och en
aluminiumklädd utsida. Spröjs och beslag i gammaldags stil ger en
nostalgisk känsla. Lättskötta och välisolerade med ett U-värde på 1,2
som standard och ned till 0,9 som tillval.

Fast karm (ej MF Duo)
En fast karm med blindbåge
som ger en vacker linjering med
sidhängda fönster och altandörrar.
Ej öppningsbart.

Elitfönster MF Duo
Lättskötta fönster med 2-glas isolerruta i en enklare konstruktion
och profilerade invändiga detaljer. Passar dig som vill uppgradera
från äldre kopplade fönster. Tillverkade av nordisk furu. Elitfönster
MF Duo är ett fönster helt i trä. Isolerförmågan i grundutförandet
ger ett standard U-värde på 1,5.
GARANTIER
10 års garanti mot
kondens mellan glas i
isolerrutor. 5 års garanti
på funktion och mot röta.

Sidhängt
Sidhängt utåtgående fönster
i allmogestil med gångjärn
placerade i sidan på klassiskt
vis. Finns även i utförande med
flerluft.

Överkantshängt
Utåtgående med gångjärn
placerade i överkant.

GARANTIER
10 års garanti på
funktion, mot kondens
mellan glas i isolerrutor
och mot röta.

Altandörr
3-glasfönster.

Profilerade spröjs i trä.

Utåtgående enkel- eller pardörr.
Finns i olika varianter, helglasad,
glasad underdel eller fyllning
nertill.

2-glasfönster.

Beslag i gammaldags stil.
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E T T P E R S O N LI G A R E U T T RYC K

Färgval och ytor

Glas

Sätt din personliga stil på hemmet genom färg, insidans trädetaljer och material på
utsidan av fönstret. En kulör på utsidan av fönstret kan skapa ett nytt och spännande
uttryck för hela huset. Mer detaljerad information hittar du på elitfönster.se.

Välj glas som passar dina behov. Komplettera till exempel med glas som är
smutsavvisande, kondensminskande, ljuddämpande eller insynsskyddande.
Hos oss kan du välja mellan ett stort antal glas för alla olika behov.

ALUMINIUM STANDARDKULÖRER

Standardvit
NCS S 0502 Y

Ren vit *,**
RAL 9010

Klarvit

NCS S 0500 N

Firgrön
RAL 6009

Olivgrön
RAL 6003

Brunröd
RAL 3011

Silver
RAL 9006

Brun
RAL 8017

Brun ***
SW802D

Svart *
RAL 9005

INSYNSSKYDD
Passande till badrum och sidoljus.

SKYDDSGLAS
För utsatta lägen. Stöldskydd.

ENERGI
Behåller värmen inne.

LJUDREDUCERANDE
Skapar en bättre inomhusmiljö vid utsatta lägen.

SOLSKYDD
Släpper in ljuset men inte värmen.

KONDENSMINSKANDE
Minskar risken för utvändig kondens med
upp till 80%.

Standardglans 80 (blank) *Glans 30 (matt). **Standardkulör
Retro. ***Pulverlack i anodiserat utseende (amber).

Poster och spröjs

YTBEHANDLING TRÄ (standard)

Vi kan tillverka de flesta kombinationer vid beställning
så att dina fönster passar till just ditt hus.

Signalgrå
RAL 7004

Basaltgrå
RAL 7012

Standardvit
NCS S 0502 Y

Vi reserverar oss för felaktig färgåtergivning.
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Glasdelande post

Löstagbar spröjs

Mellanglasspröjs

Retrospröjs

Dela upp glasytan med en
eller flera glasdelande
poster. En post är bredare
och ger ett lite kraftigare
uttryck än spröjs. Det går
utmärkt att kombinera
post(er) med spröjs.

Sitter på fönstrets utsida
och kan tas av vid fönstertvätt. Välj mellan smal eller
bred spröjs. Till träfönster är
spröjsen i trä eller plast, till
aluminiumbeklädda fönster
är även spröjsen i
aluminium.

Spröjs av aluminium
placerade mellan glasen i
isolerrutan. Det gör fönstret
mycket lätt att tvätta och
underhålla eftersom
spröjsen aldrig är i vägen.
Det går att välja mellan bred
och smal spröjs.

Invändig fast spröjs i trä och
utvändig fast spröjs
i aluminium, samt distanslister mellan glasen i
isolerrutan. Spröjstypen ger
ett utseende som liknar
klassiska glasdelande spröjs.

Beslagspaket fönsterdörr
Till din fönsterdörr kan du välja bland följande beslagspaket:

Beslagspaket 1
Handtag Pure

Beslagspaket 2
Handtag Pure

Beslagspaket 3
Handtag Pure

Aluminium (silver F1)
Monteringssats för invändigt
handtag med spärrvred.

Aluminium (silver F1)
Monteringssats för utvändigt
handtag med spärrvred.

Aluminium (silver F1)
Monteringssats för utvändigt handtag
förberett för låscylinder och invändigt
handtag med spärrvred.
Cylinder ingår.

Beslagspaket 4
Handtag Pure

Beslagspaket 5
Handtag Pure

Beslagspaket 6
Handtag Pure

Aluminium (silver F1)
Monteringssats för invändigt
handtag förberett för låscylinder.
Cylinder ingår.

Aluminium (silver F1)
Monteringssats för invändigt
handtag förberett för låscylinder
och utvändigt handtag.
Cylinder ingår.

Aluminium (silver F1)
Monteringssats för ut- och invändigt
handtag förberedda för låscylinder.
Cylinder ingår.

Köp till

Lika
Låsning
Beslagspaket 20
Aluminium (silver F1)
Utvändigt draghandtag.
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KLÄ DIT T FÖNSTER

Tillbehör
Oavsett om du investerar i nya fönster eller redan har en av våra
fönstermodeller monterad, kan du utrusta ditt Elitfönster med tillbehör som
persienner och myggnät. Med originaltillbehör försäkrar du dig alltid om
bästa möjliga passform och hög kvalitet på själva produkten.
4

2

3. PLISSÉ TOPDOWN – Sol- och insynsskydd som
kan ställas i valfri position på både över- och
underlist. Ett snyggt och mycket praktiskt solskydd av
textil som kan ersätta gardiner. Ger ett behagligt
mjukt ljus i rummet.
1

1. PLISSÉ TOUCH – Plissé Touch har inga linor utan
stannar automatiskt där du släpper den. Ett snyggt
och mycket praktiskt solskydd av textil som kan
ersätta gardiner. Ger ett behagligt mjukt ljus i
rummet. Plissén kan monteras både på karmen, på
bågen och på väggen.
2. PLISSÉ – Ett snyggt och mycket praktiskt solskydd
av textil som kan ersätta gardiner. Ger ett behagligt
mjukt ljus i rummet. Finns även som TopDown. Vi har
också ett sortiment av olika textilier för till exempel
mörkläggning.
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4. PERSIENN – Klassiskt solskydd. Invändigt
monterad med snyggt designad överlist som går nära
glaset. Nedfälld hålls den på plats med magneter
fästa i fönstrets nederkant. Går att beställa i flera olika
kulörer medan lister, linhållare och vridstång finns i
vit kulör. Reglagesida höger eller vänster väljs vid
beställning.

3

5

Båg- respektive karmmontage
Persienner och plisségardiner levereras som
standard för bågmontage i öppningsbara fönster och
altandörrar (bild 1).

Till sidhängda fönster och altandörrar: välj
bågmontage då montering i karm ej är möjlig.
Plisségardiner går emot handtaget i nedhissat läge.

Till vridfönster med fast mittstycke (glasdelande
post) välj karmmontage för att undvika fler plisséer i
samma fönsterbåge (bild 2).

Till fasta fönster levereras plisségardiner för
karmmontage (bild 3).

5. MYGGNÄT – Håll mygg, flugor och andra insekter
utomhus med diskreta och lättmonterade myggnät.
Nätet är tillverkat i tålig och smutsavvisande plastad
glasfiber och löper lätt i sidoskenor.
Bild 1.
Bågmontage - öppningsbart fönster

Bild 2.
Karmmontage - öppningsbart fönster

Bild 3.
Karmmontage - fast karm

DÖRRSORTIMENT

Vilken dörr passar ditt liv?
En dörr är väl bara en dörr? Inte för oss. Den bär en personlighet och känsla som kan
förändra en hel fasad eller ge den gamla villan ett helt nytt uttryck. Dörren är entrén till ditt
liv, skapar en förväntan om vad som händer där bakom och vilka som bor där.
Diplomatdörrar är tillverkade i Småland och anpassade för svenska klimat. De har 20 års
formgaranti och U-värde 0,8 på täta dörrar och 0,9 på glasade.

GARANTIER
20 års formgaranti.
10 års garanti på glas
och funktion. 5 års garanti
mot fabrikationsfel, målning
och lack. 2 års garanti
på lås, beslagpaket och
Yale Doorman.

4

BÄSTSÄLJARE
Exklusivt
hos
Elitfönster
På Plats
WILLIAM

NILS

MELKER

GUSTAV
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DÖRRSORTIMENT

I händelsernas centrum står dörren och tar för sig.

Ständigt aktuell med örat mot gatan. Det någon
kallar vågad, kallar någon annan självklar.
Diplomatdörrar är tillverkade i Småland och
anpassade för svenska klimat. De har 20 års
formgaranti och U-värde 0,8 på täta dörrar och
0,9 på glasade.

GARANTIER
20 års formgaranti.
10 års garanti på glas
och funktion. 5 års garanti
mot fabrikationsfel, målning
och lack. 2 års garanti
på lås, beslagpaket och
Yale Doorman.

DIPLOMAT AFRODITE

DIPLOMAT BELLA

DIPLOMAT BELLA TÄT

DIPLOMAT HANNAH

DIPLOMAT ANNA
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DIPLOMAT DANIELLA

DIPLOMAT ANNA TÄT

DIPLOMAT JANE

DIPLOMAT CHARLOTTA Q

SL-0

DIPLOMAT ESTELLE Q

DIPLOMAT ALEXANDRA

DIPLOMAT ALMA

DIPLOMAT ANGELICA

DIPLOMAT ANITA

DIPLOMAT ELVIRA

DIPLOMAT BRITTA

DIPLOMAT MARGARETA Q

DIPLOMAT KARINA

Tillval
Passa på att botanisera bland alla våra tillval och skapa en dörr helt efter
dina önskemål. Det är först hemma hos dig som dörren blir levande.
Färger
Våra ytterdörrar finns i vit som standardfärg, samt klarvit, grå, grön,
blå och röd som tillval. Ytterdörren är lackad i dubbla skikt av ett
2-komponentssystem som ger en slitstark yta.
Som tillval finns även valfri NCS- eller RAL-kulör. Vi kan även erbjuda
kulörer i sablé (yta med struktur) och mattlackade mörka kulörer.

NCS S 0500-N (klarvit)

NCS S 0502–Y (vit)

NCS S 3502–Y (ljusgrå)

NCS S 6502–B (grå)

Vi reserverar oss för
felaktig färgåtergivning.

NCS S 5020–G30Y
(grön)

NCS S 5030–R90B
(blå)

NCS S 5040–R (röd)

Glas
Våra ytterdörrar har 3-glas isolerglas i fem olika standardutföranden.
Vi kan även erbjuda specialslipade glas mot beställning.

Klarglas

Frostat glas

Cotswoldglas

Katedralglas

Rökfärgat glas

Som tillval finns även lamell, härdat, superenergi, solskydd och
specialslipat glas.
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Dörrhandtag

LÅS

Köp till

Stilmässigt kan handtagen vara pricken över i:et på
ytterdörren. Välj ett handtag som gör din dörr rättvisa.

Lika
Låsning

ASSA 1927
Mattborstad mässing.
Finns även i mattborstad krom.

ASSA 1937
Mattborstad krom.
Finns även i mattborstad mässing.

ASSA 1956
Mattborstad krom.
Finns även i mattborstad mässing
eller brunoxid.

ASSA 6638
Mattborstad brunoxid.
Finns även i mattborstad
mässing eller krom.

Låset är en viktig del av din dörr och det ska vara både säkert
och funktionellt. I vår dörr monterar vi låshuset ASSA 2002 som
standard. Det kompletteras sedan med ett beslagspaket som
består av låscylinder och handtag. Beslagspaketet är ett tillval
där du väljer det som du tycker passar bäst till stilen på dörren
och ditt hus. Du har också möjlighet att välja till 3-punktslås,
extra lås, lika låsning samt låssystem.
Låskista ASSA Connect 2002

YALE DOORMAN

HOPPE NEW YORK
Aluminium rostfri.
Finns även i aluminium silver.

HOPPE STOCKHOLM
Aluminium rostfri.
Finns även i aluminium silver.

HOPPE VITORIA
Aluminium rostfri.
Finns även i aluminium silver.

HOPPE PURE
Silver.

HOPPE TOKYO
Aluminium rostfri.
Finns även i aluminium silver.

HABO BONN
Krom.
Finns även i matt mässing
och borstad krom.

HABO PARIS
Borstad krom.
HABO COPENHAGEN
Krom.
Finns även i mässing
och borstad krom.
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Med det elektroniska låset Yale Doorman slipper du oroa
dig för om du glömt låsa när du åker till jobbet eller gått
och lagt dig. Det är enkelt att aktivera automatisk låsning
och enkelt att låsa upp dörren med det som passar bäst:
kod, fjärrkontroll eller elektronisk nyckel. Yale Doorman
uppfyller kraven i SSF 3522 för godkänd låsenhet klass
3 och har nu ett certifikat från SBSC. Detta är unikt. Alla
delkomponenter: låshus, behör, slutbleck och läsardelen
är testade och godkända. Allt som krävs för godkänd
låsenhet finns i förpackningen. Yale Doorman finns i
silver, svart eller vitt.

Har ni löst finansieringen
för fönsterbytet?
Elitfönster På Plats vill hjälpa våra kunder
genom hela fönsterbytet och har ett
flerårigt samarbete med Ecster.
Tillsammans kan vi erbjuda olika lån med olika
förutsättningar, för att passa er livssituation,
givetvis erbjuder vi låne- och betalskydd.

Nu ingår
extra
trygghet
Läs mer på
ecster.se

Ecster AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken som erbjuder krediter, korttjänster, betalningstjänster och inlåning samt
därtill närliggande tjänster. Ecster samarbetar med tusentals säljföretag över hela Sverige och erbjuder betallösningar för både
e-handel och fysisk butik. Vi finns lokalt representerade i hela landet och har vårt huvudkontor i Stockholm.
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Våra garantier
30 års garanti mot röta för Elitfönster Original Alu
20 års garanti mot röta för Elitfönster Original Trä
10 års funktions- och glasgaranti på fönster
20 års formgaranti på ytterdörrar
3 års garanti på montaget
2 års garanti på listverk
2 års funktionsgaranti på persienner och myggnät

Elitfönster På Plats AB		

Box 2103

550 02 Jönköping

020-530 530

elitfönsterpåplats.se

