P R O F E S S I O N E L L A F Ö N S T E R BY TA R E

En lysande stjärna
när du ska byta fönster

Stella
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Stella

Svensktillverkade
fönster och dörrar
sedan 1967

Inte bara ett fönster,
vi erbjuder ett helt koncept
med totalleverans
Vårt nya fönster Stella håller hög kvalitet och är genomtänkt in i minsta detalj. Speciellt
framtaget för snabb och smidig installation vid fönsterbyten. Stella är ännu smäckrare
än föregångarna, det har en elegant profil med fasade kanter både på karm och båge.
Vilket gör att fönstret släpper in mer ljus och får ett modernt och tidlöst intryck. Stor
valfrihet i antal modeller.
Fönsterbyte utan kompromisser
ERA Fönster säljs och monteras via utbildade fönsterbytare vilket garanterar kvalitet hela vägen från
tillverkning till montering. Fönstren måttanpassas efter huset och tillverkas för att underlätta vid
monteringen, på så sätt går arbetet snabbare och smidigare. Karmhylsorna är monterade på plats i
karmen, träskruv och täcklock följer med. Leverans sker med alltihop komplett i en enda leverans.
Alla våra leveranser är väderpackade så att inget kan bli förstört.

Mätt, bytt & klart
• Fria mått, tillverkning helt utifrån dina behov
• Smart fönsterkonstruktion för
bästa kvalitet och hållbarhet
• Förmonterade karmhylsor för smidig installation
• Komplett leverans med tillhörande foder och list
• Väderpackat emballage
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Svensktillverkade
fönster och dörrar
sedan 1967

1. Reflekterande energibeläggning
på insidan för bättre U-värde.

Nytt flexibelt kvalitetsfönster
med förbättrad prestanda

2. Varmkant, en isoleringslist mellan glasen (istället för
metall), gör att kyla inte kan ledas in, vilket förhindrar
kondens och imma på fönstrets insida. Tjockare glas
kassett med 3-glas (48 mm) för lägre U-värde.

Vi satsar på design med mer glasyta och dolda beslag som ska passa moderna hem.
ERA Fönster skapar de bästa förutsättningarna för att fönsterbytet ska gå smidigt, både

1.

vad gäller färg, mått och montering med en totalleverans för snabb och bekymmersfri

2.

installation. Det nya fönstret har en tjockare glaskassett på 48 mm som ger ett lägre
U-värde och lägre energiförbrukning. Trots detta upplevs fönstret som smäckrare tack
vare den nya, smalare aluminiumprofilen.
Säkrare
Slutbleck som låser fönstret i två
olika vädringslägen. Bakkantssäkring på fönsterdörrar som
inbrottsskydd.

4.

3.

Renare
Borstlist på utsidan gör att
fönstret blir tätare (högsta
klass, 9A) och att det inte
samlas smuts och skräp
mellan båge och karm.

Kvalitet
Dolda beslag från Yale
Revolution*. Fönstret kan
roteras runt så att båda sidor
lätt kan putsas från insidan.

Optimalt U-värde
U-värde mäter hur välisolerat ett fönster
är. Ju bättre värmeisolering desto lägre
U-värde. ERA Fönsters standard är 1,1.

* Ett varumärke från Assa Abloy Group

3. Beslag som är helt dolda i
konstruktionen vid stängt läge.

4. Yale Revolution* med de
patenterade funktionerna
Anti-blow back/Easy close.
Utökad vädringsfunktion,
dubbla ventilationslägen
med smart och enkel låsning.

30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster

P-certifierad
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Svensktillverkade
fönster och dörrar
sedan 1967

Design för moderna hem
Att det går att kombinera design och kvalitet är ERA Fönster och Stella ett bevis på. Våra
träfönster med aluminium på utsidan är i stort sett underhållsfria. Aluminiumbeklädnaden
är tillverkad i ett enda stycke, med elegant gerade hörn. Då blir det inga glipor eller knäppningar vid temperaturskillnader. Aluminiumarbetena är mattlackade på ett sätt som ger
en träkänsla. Kulörerna följer plåtslagarnas färgsortiment för ett större och kvalitetssäkrat utbud.
Kvaliteten som håller
Våra fönster har en unik impregnering, där olja trycks långt in i träet med hjälp av vacuum (istället för att
bara doppas i olja som är brukligt). Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för
aluminiumklädda fönster och 20 års garanti för träfönster.

Enhetligt
Samma standardkulörer
på aluminium som
tillhörande plåt.

Detaljer
Rostfria beslag och gångjärn,
elegant gerade aluminiumhörn.

Tysta och täta
Ljudisolerade och täta fönster,
testade och godkända med god
marginal i högsta klass, 9A.

Trä eller aluminium
Välj mellan 8 olika standardkulörer för aluminiumbeklädda fönster eller 6 för träfönster.
Se sidan 28 för alla valmöjligheter.
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Svensktillverkade
fönster och dörrar
sedan 1967

Bra att veta
Våra fönster monteras av utbildade fönsterbytare som gör hela processen mycket enklare
och effektivare. Inget behov av att komplettera och justera under tiden, fönster och material
kommer i en komplett totalleverans. Ett unikt koncept som gör det smidigare för både
fönsterbytare och slutkund.
Välj favoritfärg

Märkningar

Våra fönster följer samma färgkoder som hos plåtslagaren. Det betyder att det inte blir några märkliga
nyansskillnader, allt är redan anpassat från start.
Se sidan 28 för alla färger.

CE-märkning – visar att produkten är tillverkad,
testad och godkänd enligt europeisk standard.
En prestandadeklaration för att få säljas inom EU.

Unik impregnering
Vid impregnering trycker vi in oljan med vacuum,
det gör att den tränger mycket längre in i träet och
skyddar bättre mot röta och fuktskador. Förmodligen har vi branschens bästa rötskydd på vårt
nya fönster.

P-märkning – en svensk kvalitetsmärkning som
ställer högre krav än CE-märkningen. För att få denna
märkning måste produkten testas och godkännas
av RISE (Research Institutes of Sweden). Hela vårt
sortiment är P-märkt, något vi är ensamma om på
marknaden.
U-värde – mäter hur välisolerat ett fönster är.
Ju bättre värmeisolering desto lägre U-värde.
ERA Fönsters standard är 1,1.
ISO 9001 – en certifieringsstandard för kvalitet.
ISO 14001 – internationell standard för miljöledning.

30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster

P-certifierad
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Svensktillverkade
fönster och dörrar
sedan 1967

ERA fönsterskola

1. Fönsterbåge – den rörliga delen av ett
öppningsbart fönster. Den del som glaset sitter i.

Några begrepp som kan vara bra att känna till.

2. Karm – den fasta delen av fönstret, som sitter
fast i väggen.
3. Slutbleck – ett beslag som sitter i karmen.
Den del som spanjoletten låser i.
4. Spanjolett – en låsanordning som låser
fönsterbågen i karmen.

5. Varmkant – en isolerande list mellan glasen som
hindrar kyla att krypa in och orsaka kondens på fönstrets insida, något som kan hända när det är metallkant
mellan rutorna.
6. Energiglas – minskar värmeförluster. En tunn
beläggning låter solvärme stråla in men hindrar rumsvärme från att stråla ut. Något som är standard på alla
våra fönster och fönsterdörrar.

2.
6.

Infällda slutbleck som standard
på fönsterdörrar

Fasad karm och båge för ökat
ljusinsläpp

Justerbara, rostfria gångjärn på
dörrar och sidohängda fönster

Gjutna slutbleck med ventilationsläge

Dolda beslag, ej synliga från
utsidan

Handtagspaket i flera varianter

Öppningsspärr i vädringsläge

Stilren och diskret ventilation
som tillval

Aluminiumbeklädd utsida
som tillval

1.

5.

4.

3.
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Svensktillverkade
fönster och dörrar
sedan 1967

Tillval och tillbehör
Komplettera fönstret med skräddarsydda lösningar efter dina behov. Vill du ha insynsskydd
eller extra bullerdämpning? Behöver du skärma av solen? Våra tillbehör är både eleganta och
säkra, exempelvis är våra persiennsnören automatiskt delbara så att inga barnolyckor kan
hända. Vårt mål är att överträffa dina förväntningar.
Glas
ERA Fönster erbjuder flera varianter på glas och förutom ett kondensfritt glas har du också möjligheten
att välja bland flera andra egenskaper. Det kan vara
insynsskyddat, bullerdämpat, härdat, solskyddat
eller kanske ett självrengörande glas för att nämna
några egenskaper.
ERA Fönster tillverkar fönster med U-värde från
0,9. Ju lägre värde, desto mer välisolerat är fönstret.
Som standard har våra fönster ett U-värde på 1,1
med en energibeläggning på det innersta glaset.
Som tillval kan du välja ett fönster med U-värde 0,9
– det har då energibeläggning både på det innersta
och det yttersta glaset.

U

TILLVAL U-VÄRDE 0,9

T VÅFÄRGADE SPRÖJS

Fasta poster och spröjs
Till ERAs fönster finns ett flertal spröjs- och postvarianter att tillgå. Välj mellan, utanpåliggande
spröjs, mellanglasspröjs, utanpåliggande dekorpost
eller fast glasdelande post. Som tillval kan du även
få spröjs och poster lackerade i valfri RAL- eller
NCS-kulör.
Som en extra service har vi tvåfärgade spröjs i
vårt sortiment. Det är nämligen inte ovanligt att beställa utanpåliggande spröjs i en kulör som stämmer
med fasaden. Men interiört vill de flesta ha vitt på
fönsterkarm, båge och spröjs. Lätt att bli besviken
om insidan också är svart exempelvis. Hos ERA
Fönster är problemet är löst från början. Och allt
är monterat och klart vid leverans.

Persienner, lameller och plissé
På ERA Fönster har vi ett brett program av specialanpassade persienner, lameller och plisséer i olika
material och kulörer. Plisséer blir allt mer populära,
de ger ett mjukt och fint ljus i rummet och används
av många istället för gardiner. En smart lösning är
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där allt passar. Vi direktinstallerar låscylindrar som stämmer med husets
befintliga lås. Det är det långt ifrån alla
som gör!
Handtagspaket finns i flera olika
varianter till våra fönster och fönsterdörrar. För dig som har höga säkerhetskrav
erbjuder vi exempelvis 3-punktslås och
alla våra lås har Assa-cylindrar, vilket
garanterar hög kvalitet och säkerhet.

TopDown, där du kan välja position uppifrån och ner,
nerifrån och upp, eller kanske någonstans på mitten.
Valfritt läge, beroende på var och hur mycket du vill
skärma av. Alla plisséer finns även i ljustätt material
som inte släpper in ljus i rummet.

Ventilation
Stilren och elegant ventilation med
smart klickfunktion, som kan öppnas i två lägen för

TOPD OWN

Våra tillbehör är säkerhetsklassade som standard.
Hängande snören kan exempelvis utgöra en stor
kvävningsrisk för barn, därför är alla våra persienn
snören automatiskt delbara för största barnsäkerhet. Tillbehören är anpassade till den fönsterstorlek
du valt och levereras monterade och klara från
fabrik. 2 års funktionsgaranti på alla tillbehör.

Handtagspaket och lås
Vi har ett brett sortiment av handtag i olika stilar
och modeller, alltid färdigmonterat och anpassat.
Antingen monterar vi lås utifrån husets befintliga
låssystem eller så bygger vi upp ett nytt låssystem

att variera inflödet. Ger frisk luft utan att fönstret behöver öppnas. Många med oss betraktar detta som
en av marknadens snyggaste ventiler. Smäcker och
diskret.
På våra vridfönster är ventilationen helt osynlig från utsidan,
både på träfönster och fönster
med aluminiumbeklädnad. Vi har
också utvecklat ventilationen för
de fasta fönstren så att den i stort
sett är osynlig från utsidan. Som en
extra bonus har den ändrade placeringen för
luftintaget gjort att det inte blåser eller regnar in.

Gångjärn
ERA Fönster är tillverkade på västkusten och speciellt skapade för att tåla ett kustnära, tufft klimat med
hårda salta vindar. Därför har vi som enda tillverkare
i branschen alltid rostfria gångjärn på både fönster
och dörrar. Hos övriga tillverkare
finns detta som ett kostsamt
tillval, men hos oss är det
standard. Vi satsar på
kvalitet och hållbarhet in i
minsta detalj.

Läs mer om våra tillbehör på erafonster.se
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Det allra tuffaste klimatet finns på västkusten.
Alla som bor i havsbandet vet hur utsatta fönstren är och hur hårt det sliter
med salta vindar, fukt, storm och regn varvat med skarpt solsken. Våra fönster
är tillverkade för att klara just de förhållandena.

Stella Byggt för nordiska förhållanden
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fönster och dörrar
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Vridfönster Stella EVF
Trä & aluminium

Fast fönster Stella EFF
Trä & aluminium

Stella är ett vridfönster med helt dolda beslag. Det innebär att inga beslag är synliga från utsidan trots att fönstret är

Fasta fönster monteras i karmen och kan inte öppnas men blir tätare och säkrare än ett öppningsbart fönster. Ett fast

vridbart och fullt öppningsbart. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och får på samma gång en

fönster kostar mindre så du kan unna dig mer glasytor på din fasad. Precis som det öppningsbara fönstret är karmen

modernare design. Kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån. ERA Fönster

fasad för ett större ljusinsläpp och en moderna design. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4

levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 6 aluminiumkulörer) samt flera olika

lasyrkulörer på fönstrets insida, 6 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

glasval som standard.

Stella är säkerhetsglasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten

Stella är säkerhetsglasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten

från utsidan. Alla virkesdelar har ett unikt rötskydd och de är torkade och målade i vår moderna impregnerings

från utsidan. Alla virkesdelar har ett unikt rötskydd och de är torkade och målade i vår moderna impregnerings

anläggning. Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster. Stella

anläggning. Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster. Stella

tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.

tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.

Öppningsbarhet

Öppningsbarhet

Vridfönster, utåtgående glidhängt.
Vridbeslag, s k glidhängning, gör
fönstret horisontellt svängbart
180° utanför fasaden

Ej öppningsbart.

Karmdjup
115 mm (alu) 105 mm (trä)

Tillval

Karmdjup

Utfräsning för ventil. Bågposter och
spröjs. 2- och 3-luftsfönster. Olika
glasalternativ.

115 mm (alu) 105 mm (trä)

Hängningsbeslag
Dolda vridbeslag i stål.

Tillval och tillbehör finns på

Stängningsbeslag

sidan 12−15

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål
Låskolvar i härdat stål

Öppningsspärr/vädring
Fast öppningsspärr/vädringsläge
med öppning 100 mm där bågen
spärras automatiskt. Funktionen
återtas när fönstret stängs

Barnsäkerhetsbeslag
Finns som tillval, läs mer på
erafonster.se

Tillval och tillbehör finns
på sidan 12−15

30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster

P-certifierad

30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster

P-certifierad
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Svensktillverkade
fönster och dörrar
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Fönsterdörrar Stella EFD
Trä & aluminium

Sidohängt fönster Stella EUF
Trä & aluminium

Våra fönsterdörrar finns i en mängd olika utföranden och som enkel- eller pardörr. Precis som på vårt fönster

Klassiska utåtgående 3-glasfönster med en, två eller flera fönsterrutor. Till skillnad mot många fönstertillverkare

innebär den unika konstruktionen att glasets yta kan maximeras och därigenom ljusinsläppet och utsikten.

har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar. Skönt en blåsig dag om vinden är lynnig. Stella finns i flera kulörer

En annan orsak till den höga kvaliteten i våra fönsterdörrar finns delvis inbyggd tack vare att vi endast använder

samt i flera olika glasval som standard. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och får på samma

bästa virket av svensk furu. Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar.

gång en modernare design. Stella är utrustat med bakkantssäkring som standard för ökad säkerhet. ERA Fönster

Skönt en blåsig dag om vinden är lynnig. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på

levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets in- och utsida, 6 aluminiumkulörer) samt flera

fönstrets in- och utsida, 6 aluminiumkulörer) samt flera olika glasval som standard.

olika glasval som standard.

Stella är säkerhetsglasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten

Stella är säkerhetsglasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten

från utsidan. Alla virkesdelar har ett unikt rötskydd och de är torkade och målade i vår moderna impregnerings

från utsidan. Alla virkesdelar har ett unikt rötskydd och de är torkade och målade i vår moderna impregnerings

anläggning. Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster. Stella

anläggning. Vi kan därför utan betänkligheter lämna 30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster. Stella

tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.

tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.

Öppningsbarhet

Öppningsbarhet

Utåtgående

Utåtgående

Karmdjup

Karmdjup

115 mm(alu) 105 mm(trä)

115 mm(alu) 105 mm(trä)

Hängningsbeslag

Hängningsbeslag

Våra fönster och samtliga detaljer är valda och
utvecklade för att klara de tuffa förhållandena i
kustnära områden. Därför har vi rostfritt stål
som standard i alla våra tappbärande gångjärn.
Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring
samt är justerbara i höjdled.

Två eller tre (beroende på fönstrets storlek)
tappbärande lyftgångjärn i rostfritt stål. Våra
fönster och samtliga detaljer är valda och
utvecklade för att klara de tuffa förhållandena
i kustnära områden. Därför har vi rostfritt
stål som standard i alla våra tappbärande
gångjärn. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjdled.

Handtag/öppningsbeslag
Handtag sitter förmonterade i alla våra dörrar.
Våra pardörrar har handtag förmonterade
i båda dörrarna som standard.
För handtag med lås se: erafonster.se

Stängningsbeslag
Till skillnad mot många fönstertillverkare harvi broms på alla öppningsbara fönsterbågar.

Stängningsbeslag

Vädringsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål
Låskolvar i härdat stål.

Fönsterbroms, manövreras med
spanjolettens handtag.

Vädringsbeslag

Barnsäkerhetsbeslag

Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi
broms på alla öppningsbara dörrbågar.

Finns som tillval, läs mer
på erafonster.se

Barnsäkerhetsbeslag
Finns som tillval, läs mer på erafonster.se

Tillval och tillbehör finns på sidan 12−15

Tillval och tillbehör finns på sidan 12−15

30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster

P-certifierad

30 års garanti mot röta för aluminiumklädda fönster
20 års garanti för träfönster

P-certifierad
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Skjutdörrar ERA Fönster TSD
Trä & aluminium
Skjutdörrar släpper in maximalt med ljus, skapar en härlig rymd och suddar ut gränserna
mellan ute och inne. Våra skjutdörrar har fokus på både design och kvalitet och du kan lita
på att de håller tätt, oavsett väder och vind. Ingenting lämnas åt slumpen i våra kompletta
system med minimala energiförluster.
Fakta

Glastillval

•
•
•
•
•

Solskyddsglas
Ljudruta
Personsäkerhetsglas
Smutsavvisande glas
Kondensminskande glas

•
•
•
•
•

3-glas isolerruta
Härdat glas in- och utvändigt
U-värde 1,1
Ljudvärde Rw 34 dB
Invändigt handtag med låsbar cylinder (Europa),
dragkopp på utsidan
Förmonterad karmhylsa inkl skruv för trämontage
Tröskel i Merbau (ädelträ), höjd 55 mm
Karmdjup 153/165
Invändigt vitmålad furu,
NCS S 0502 Y, glansvärde 35
Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad,
NCS 0502 Y, glansvärde 80

Övriga tillval
Invändigt handtag med spärrvred
Invändigt handtag förberett
för ASSA-cylinder 1201
Handikapptröskel
Ventiler (Trimvent, Biobe)
Valfri RAL- eller NCS-kulör

Måttbegränsning
TSD2: Bredd 16–40
TSD4: Bredd 31−80

Höjd 21−24
Höjd 21−24

TSD 1

TSD 2

TSD 4

1 fast del

1 skjutbar del, 1 fast del

2 skjutbara delar, 2 fasta delar

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion,
mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta

P-certifierad
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ERA ytterdörrar
Dörrar i klassisk design eller moderna former med glasdetaljer i olika utförande.
Alla våra dörrar har en tålig yta som klarar det tuffa svenska klimatet. Tack vare att
vi erbjuder såväl fönster som dörrar är det lätt att skapa ett enhetligt och tidlöst
utseende när det är dags att ge huset ett lyft.
Premium

SVARTÖ

KOSTER

SANDÖ

BROKÖ

VINDÖ

RAMNÖ

KÄLLÖ

INTEGRERAT SIDOL JUS

Enhetligt och elegant med dörr,
fönster och fönsterbleck i samma kulör.
Dörr Tylö.
20 års garanti mot röta på våra trädörrar.

P-certifierad
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Standard

TYLÖ

FALSTERBO

FLADEN

FÅRÖ

UTKLIPPAN GLAS

UTKLIPPAN TÄT

SANDHAMN

MÅSESKÄR GLAS

MÅSESKÄR TÄT

VINGA

GRUNDKALLEN

NIDINGEN

RAMSKÄR

BERGUDDEN

HÅLLÖ GLAS

HÅLLÖ TÄT

VALÖ GLAS

VALÖ TÄT

NORDKOSTER

RÖDKALLEN

Specifikationer premium och standard
Dörrblad
826 / 926 x 1915 / 2015 mm

Hakregellås Assa 2002.
Säkerhetsslutbleck.

Karmyttermått
890 / 990 x 1980 / 2080 mm
885 / 985 x 1985 / 2085 mm
Dörrarna går att få i
pardörrs-utförande

Massiv furukarm som
levereras med monterad
karmhylsa för enkel
efterjustering.
Karmen målas i dörrens
kulör i grundutförande.

Brytförstärkta gångjärn med
bakkantsäkring, justerbara
i höjd- och sidled

P-märkt konstruktion
CE-märkt.
U-värde 0,8−0,9

Entré och altan

Garageport

Välj ett klarglas eller ett glas med insynsskydd

ÖVERLJUS 1

SIDOL JUS 1 & 2

ALTAN HELGLAS

ÖVERL JUS 2

UTKLIPPAN

FROSTAT

MASKINANTIKT

COTSWOLD

KATEDRAL

KLART
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Standardfärger
Aluminiumbeklädnad på utsidan av fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar ger ett
exklusivt utseende, skyddar träytorna och ger betydligt längre livslängd. Insidan är i trä.
Våra fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alternativt 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 6 RAL-kulörer för aluminium) och med flera olika glasval som standard.

Kulörval och ytor trä

STANDARDVIT NCS S 0502Y

KLAR VIT NCS S 0500-N

NÖTBRUN, LASYR

BRUNSVART,LASYR

EK, LASYR

TEAK, LASYR

Kulörval aluminium, glans 30

STANDARDVITNCS S 0502Y

KLAR VIT NCS S 0500 N

REN VIT RAL 9010

MÖRKGRÅ RAL 7011

GRÅ RAL 7040

BRUN RAL 8017

SVART RAL 9011

RÖD RAL 3009
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TopDot – certifierad av ERA Fönster
Mätt, bytt & klart!
TM

Det lättaste sättet att byta fönster är att anlita en utbildad och certifierad fönsterbytare
som gör fönsterbytet till en trygg upplevelse. TopDot fungerar som en kvalitetsstämpel,
att anlita certifierade TopDots innebär ett bekymmersfritt fönsterbyte med de bästa
i branschen – från första besöket där alla viktiga mätningar görs, via tillverkning till
färdig montering.
Ett totalkoncept från ERA Fönster – komplett leverans, monterat av proffs
Det innebär ett fönsterbyte utan kompromisser där vi kan garantera en kvalitetssäkrad totalleverans där
allt finns med. Komplett med foder, lister och förmonterade karmhylsor för att ge några exempel. Fönstren
skräddarsys och anpassas efter huset så att arbetet på plats blir så effektivt som möjligt. Ett smart val med
snabb installation av proffsiga fönsterbytare. Pålitligt och enkelt.

Gå in på erafonster.se och hitta din lokala fönsterbytare
31

hstd tryck: printografen 21.03 3,0

I över 50 år
har vi skapat hållbara fönster. Vi väljer alltid det
hårdaste virke vi kan komma över. Gärna från
gammal, svensk furu – tallar som levt ett långt och
strävsamt liv på norrsidan av en ås, skymda från
solen. Med rötterna på västkusten vet vi vad som
verkligen krävs av ett fönster för att stå pall i ett
hårt klimat med soliga somrar, salta vindar, regniga
höstar och snöiga vintrar.
För att skydda våra fönster mot påverkan av tidens
tand har vi ett eget recept under tillverkningen.
Vi använder bara material av högsta kvalitet och
impregnerar med en unik metod som trycker in
oljan långt in i träet. Designen är modern och
tidlös och tål extra mycket stryk.

ERA Fönster i Sverige AB
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302 31 Halmstad

|

010-251 46 40

|

info@erafonster.se

|

erafonster.se

