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FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR
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Det här är uPVC
Därför ska du välja uPVC
Profilöversikt

PRODUKTER
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— 	Arctic, fönster, fönsterdörr,
kipp-skjutdörr
— Arcade, fönster
— Arcade, fönsterdörr och vikdörr
— Prestige, lyft-skjutdörr
— NordLine, fönster
— Elegant, vridfönster

TILLVAL
43
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— Aluminiumkulör Arctic
— Handtagsalternativ Arctic
— 	Handtagsalternativ Arcade,
Prestige, NordLine och Elegant
— Laminat
— Glasalternativ
— Mittpost och spröjs
— Andra tillval

4 / NORDAN uPVC

5

DET HÄR ÄR
uPVC

Kvalitet och prestanda för den
svenska marknaden
Fönstret för dig som önskar en prisvärd produkt i uPVC. Serien täcker ett brett spektra
av funktioner som fyller de krav du har på
ett modernt hem. Materialvalet och profilernas utformning är speciellt anpassade för
att klara av det svenska klimatet med stora
temperaturväxlingar och varierande årstider.
uPVC-serien är näst intill underhållsfri och
passar dig som söker en enkel vardag.
Serien innehåller även ett brett utbud av
spännande tillval och alternativ. Allt för att
du skall få just den funktion du söker för en
problemfri vardag.

Skandinaviska traditioner
NorDan AB ingår i NorDan Gruppen, en av
Skandinaviens största dörr- och fönsterproducenter. I över 90 år har NorDan levererat
marknadsledande lösningar för fönster och
dörrar, kännetecknade av kvalitet och innovation. På NorDan är vi totalt 2000 anställda
och koncernen har en årlig omsättning på
cirka 3 miljarder kronor.

NorDans övriga
produktserier
Tanum - Premium produktserie för trä och trä/alu
fönster och fönsterdörrar till dem som ställer höga
krav på kundanpassningar, design och detaljer.
Bor - Moderna och traditionella ytterdörrar för villor
och flerfamiljshus, med kvalitet och formstabilitet
i fokus. Kan levereras med elektroniska lås.
NTech - Komplett och prisvärd produktserie med
fönster och dörrar i trä och trä/alu för alla byggnader. Innovativa och energisnåla produkter.
Kvillsfors - Hållbara och moderna lösningar för
objektsmarknaden. Inåtgående, kopplade produkter
i trä/alu med starkt fokus på ljudreduktion och
prestanda.
HelAlu - Högkvalitativa fönster och dörrar i helalu,
baserade på svenska Sapa:s profilsystem och tillval.
Levereras glasade från fabrik.
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DÄRFÖR SKA
DU VÄLJA
uPVC

Avkastning på investering (Roi)
Byta gamla fönster är en investering!
Våra fönster har unika isoleringsegenskaper, som hjälper dig att spara pengar
på uppvärmningskostnader.
Värmeisolering
uPVC-fönster får klart högst poäng när det
kommer till isolering jämfört med liknande
produkter på marknaden. Vi erbjuder uPVC-fönster med U-värde ner till 0,72!
Underhållsfri
uPVC-fönster är extremt lätta att underhålla
eftersom du inte behöver måla dem. Tack
vare materialets ytfinish räcker det oftast
men miljövänlig såpa vid rengöring.
Miljövänlig
Våra uPVC-produkter innehåller ingen bly, är
klassificerad miljövänlig och kan återvinnas
till 100%.

Garantier
Vi har följande garantier på våra produkter
10 års garanti på fönstret, fönsterdörrens,
skjutdörrens och vikdörrens funktion
10 års garanti mot kondens mellan glasen
i isolerglaset
Ljudisolering
uPVC-profilsystemet har fler fack i profilstrukturen medan beslagen/gångjärnen är
utrustade med flerpunktslåsningssystem
för säkerhet och täthet. Detta reducerar i
sin tur bullernivån effektivt.
Certfikat
Vi på NorDan vill att du ska vara nöjd en lång
tid framöver! Våra uPVC produkter är certiferade med både NDVK & P-Märke. Fönstren
med ett U-värde lägre än 1,0 har också en
rekommendation från ENOVA.

BLYfri

Väderbeständig
uPVC-materialet är väderbeständigt och
skadas inte av UV-strålar. De uppfyller de
strängaste kraven på vattentäthet, luftpermeabiltiet, vindbelastning och isolering.
uPVC är resistent mot slitage från föroreningar, till exempel från stora städer eller nära
havet.

Miljö produkt deklarering, EPD®

Medlemskap
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EXEMPEL ARCADE

1

1

3-glas som standard

2

Invändig glaslist ger
ökat skydd mot inbrott

3

Varmkant

4

Luftkammare för
bättre isolering

5

Återvunnen uPVC

6

Två effektiva
tätningslister

7

Stålkärna i karm
och båge för bättre
stabilitet
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7

4

6
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MINSKAT CO 2 UTSLÄPP
MED ÅTERVUNNEN uPVC
För att minska miljöpåverkan producerar
vi våra produkter med en viss andel
återvunnen uPVC.
Återvunnen uPVCs egenskaper är desamma som ny uPVC – produktionsprocessen
påverkar inte materialets homogenitet. uPVC kan återvinnas upp till 20 gånger utan
att förlora sin styrka. Vi använder den återvunna uPVC i kärnan av profilerna. På
bilderna ovan är den återvunna uPVC:n markerad med grå färg.
Produkter behåller samma visuella och tekniska egenskaper såväl som min/max
mått. Den enda skillnaden är att en högre andel återvunnen uPVC i kärnorna ger
en mer miljövänlig produkt.

A. Återvunnen uPVC B. Ny uPVC C. Stålkärna
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Skjutdörr

-
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Kipp-skjutdörr

• • •

•
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Fönsterdörr med bröstning

Parfönsterdörr med
bröstning
Vikdörr

(Skjutdörr)

-

Sidohängda parfönster

Parfönsterdörr helglasad

Prestige

-

-

Halvcirkel fast fönster

Fönsterdörr helglasad
(Fönster)

-

-

Cirkel fast fönster

Nordline

-

-

Välvt fast fönster

(Vikdörr)

-

-

Fast fönster

Arcade
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Sidohängda fönster

Kipp-Dreh parfönster

Kipp-fönster

(Fönsterdörr)

-
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Kipp-Dreh utrymningsfönster

Arcade

Elegant

(Fönster)

NordLine
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Kipp-dreh fönster

(Fönster)
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Produkt

E-passiv

-

E-passiv

(Fönster)

Arcade

Arcade

(Fönster)

Arctic

Arctic

Prestige

PROFIL
ÖVERSIKT

Återvunnen
uPVC

•
•
•

-
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uPVC MÖTER DINA
KRAV PÅ FUNKTION
OCH HÅLLBARHET

Produkterna i NorDan uPVC-serien är anpassade för många olika användningsområden.
Oavsett om du önskar inåt- eller utåtgående
fönster eller fönsterdörrar, kommer du i vår
serie uPVC att hitta de produkterna som
passar ditt projekt bäst!
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PROFIL | ARCTIC

FÖNSTER OCH DÖRRAR

UTSIDA

INSIDA

D

D

A
E

C

B
112 mm

B
A
E

76 mm

Det är nu möjligt att uppfylla
standarden för passivhus och
minimalistisk skandinavisk stil
- alla med nya ARCTIC fönster och
dörrar.
A Den låga profilen ger
maximala ljusgenomsläpp och
bågens utsida ligger i linje med
karmen för att skapa perfekt
balans och harmoni
B Standard vit profil. Folielaminat med olika kulör och struktur
finns om tillval.

C Utvändig aluminiumbeklädnad finns som tillval
D Raka hörn i 90odesign på inoch utsida
E Stålkärna för ökad formstabilitet

UTMÄRKT
U-VÄRDE

0,73
W/m2K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4
Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A
Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C5
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INÅTGÅENDE uPVC FÖNSTER
Tekniska fördelar:
• Uppfyller den passiva standarden med
ett utmärkt U-värde på 0,73 W / m2K *.
• Lägre bågprofil - 2,4% bättre ljuspenetration mot insidan **.
• Utmärkta täthetsegenskaper.

Enastående minimalistisk
design och unik stil:
• E xklusiv minimalistisk karmkonstruktion: Bågen linjerar med karmen.
• Glaslisterna monteras horisontellt för
att betona den minimalistiska designen.

• Folielaminat i flera kulörer kan väljas
• U nika möjligheter till design-, material- och kulöranpassning tack vare
möjligheten med aluminiumbeklädnad
på utsidan
• Alla kanter är raka och vinklade, inklusive
glaslister.

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

KippDrehfönster

Parfönster

Fast karm

Kombinationsfönster

Fönsterdörr

Kipp-skjutdörr

** Jämfört med E-PASSIVE fönster. * U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

Vikdörr

14 / PROFIL ARCTIC

URVAL | ARCTIC

KippDreh-fönster
Insida

Kipp-Dreh Parfönster
Inåtgående

KippDreh-fönster
Utsida

Fast fönster och DrehKipp i kombination

Fast fönster

Kipp-fönster
Inåtgående
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FÖNSTER OCH DÖRRAR

Dolda gångjärn
som standard

Kipp-skjutdörr
Glid invändigt

Modern design med
skarpa profiler.

Parfönsterdörr utåtgående

Fönsterdörr utåtgående

Standardhandtag
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PROFIL | ARCADE

Öppningsbart fönster

FÖNSTER

Fast fönster

Vår storsäljare när det
kommer till fönster i uPVC
• 3-glas som standard
• Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott
• Varmkant
• Luftkammare för bättre isolering
• Två effektiva tätningslister
• Stålkärna i karm och båge för bättre stabilitet

U-VÄRDE
FRÅN

0,8

W/m2K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4
Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A
Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4
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INÅTGÅENDE uPVC FÖNSTER
Tekniska fördelar:
• Konstruerade för det nordiska klimatet med ett u-värde på 0,9 W/m²K på
öppningsbara produkter och 0,8W/
m2K på fasta.
• Utmärkta täthetsegenskaper.

Enastående egenskaper:
• Enkelt handhavande med möjlighet
till både vädringsläge eller helt
öppningsbart
• Produkterna glasas inifrån vilket
försvårar försök att ta sig in från
utsidan.

• Folielaminat med olika kulörer och
strukturer finns om tillval.
• Alla kanter är vackert fasade och ger
ett välbyggt intryck.

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

KippDrehfönster

Kippfönster

Parfönster

Kombinationsfönster

Fast karm

Välvd fast
karm

** Jämfört med E-PASSIVE fönster. * U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

Cirkel fast
karm

Halvcirkel
fast karm
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URVAL | ARCADE

Kipp-Dreh
Insida

Kipp-Dreh Parfönster
Inåtgående

Kipp-Dreh
Utsida

Kipp-fönster
Inåtgående

Fast
fönster
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INÅTGÅENDE FÖNSTER

Dolda gångjärn
som standard

E-PASSIV
- Ett utmärkt
alternativ till Arcade

Alla produkter som tillverkas med
Arcde- profilen kan med fördel
uppdateras till E-passiv.

Starka slutbleck

E-passiv fördelar:
•
•
•

Innehåller större andel
återvunnen uPVC
Lägre U-värde på hela
konstruktionen
Kan tillverkas i större
storlekar
Mattborstat handtag med
Kisi barnspärr är standard
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22 / PROFIL ARCADE

PROFIL | ARCADE

Fönsterdörr

Vår storsäljare när det
kommer till dörrar i uPVC
• 3-glas som standard
• Invändig glaslist ger ökat skydd
mot inbrott
• Varmkant
• Luftkammare för bättre isolering
• Två effektiva tätningslister
• Stålkärna i karm och båge för
bättre stabilitet

DÖRRAR

Vikdörr

U-VÄRDE
FRÅN

1,06
W/m2K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4
Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A
Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4
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Vikdörr Inåtgående

Fönsterdörr Utåtgående

uPVC DÖRRAR
Tekniska fördelar:
• Med ett utmärkt U-värde på
0,95 W/m²K*.
• Utmärkta täthetsegenskaper.

Stabil och säker:
• Gedigna profiler som ger stabilitet
och bidrar till god funktionalitet.
• Glasas från insidan för ökad säkerhet
• Folielaminat med olika kulörer och
strukturer finns om tillval.

• Multipla låspunkter ger ökad
säkerhet och täthet

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

Fönsterdörr

Parfönsterdörr

Vikdörr 5-bågar

Vikdörr 3-bågar

Vikdörr 3-bågar

Vikdörr 5-bågar
** Jämfört med E-PASSIVE fönster. * U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

Vikdörr 4-bågar

Vikdörr 5-bågar
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URVAL | ARCADE

Utsida

Insida

Fönsterdörr Utåtgående

Vikdörr
Inåtgående
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DÖRRAR

Justerbara
gångjärn

PRODUKTERNA
FINNS MED
E-PASSIV
- Ett utmärkt
alternativ till Arcade

Alla produkter som tillverkas med
Arcade-profilen kan med fördel
uppdateras till E-passiv.

Extra låskolv
i tröskeln

E-passiv fördelar:
•
•
•

Innehåller större andel
återvunnen uPVC
Lägre U-värde på hela
konstruktionen
Kan tillverkas i större
storlekar

Handtag i natur
aluminium är standard

Gångdörrsfunktion i
vikdörr
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28 / PROFIL PRESTIGE

PROFIL | PRESTIGE

LYFT-SKJUTDÖRR

Lyft-Skjutdörr

Balanserad lyft-skjutdörr som
möjliggör stora öppningar
• 3-glas som standard
• Enkel engreppsmanövrering
• Stabil karmkonstruktion med stålkärna
• Möjlig för nedsänkning i golvkonstruktion
• Välbeprövad beslagsteknik
• Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott

UTMÄRKT
U-VÄRDE

0,9

W/m2K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4
Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A
Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4
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Lyft-Skjutdörr
Glid invändigt

LYFT-SKJUTDÖRR
Tekniska fördelar:
• Den stadiga konstruktionen tillåter
storlekar upp till 6,5 meter i bredd
och 2,6 meter i höjd.
• Skjutdörren har ett lågt U-värde på
0,9 Wm2/K.

Stabil och enkel att manövrera:
• Skjutdörren är enkel att öppna och
bygger på den beprövade lyft/
glid-principen. Beslagen och hjulkonstruktionen gör den mycket lätt att
manövrera.

• Skjutdörren glasas från insidan för
ökad säkerhet.
• Folielaminat med olika kulörer och
strukturer finns om tillval.

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

Skjutdörr
vänster inifrån sett

Skjutdörr
höger inifrån sett

* U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 3000 x 2100, Ug = 0,5

Parskjutdörr
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PROFIL | PRESTIGE
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SKJUTDÖRR

Utsida

Drag-kopp på utsidan
som standard

Insida

Handtag med låsvred
i natur aluminium är
standard
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PROFIL | NORDLINE

SIDOHÄNGT UTÅTGÅENDE

Utåtgående

Utåtgående uPVC-fönster i
modern och traditionell stil
• 3-glas som standard
• Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott
• Varmkant
• Luftkammare för bättre isolering
• Stålkärna i karm och båge för bättre stabilitet
• Smalare bågprofiler och djupare karmkonstruktion

UTMÄRKT
U-VÄRDE

1,0

W/m2K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4
Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A
Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4
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UTÅTGÅENDE FÖNSTER
Tekniska fördelar:
• Våra utåtgående fönster har ett
U-värde på 1,0 W/m²K*.
• Fönstret har en stabil konstruktion
och kan tillverkas i olika utföranden
och funktioner.

Dynamiskt uttryck:
• Öppningsbara fönster har spanjolett
och handtag som standard. Klassiska
fönsterhaspar erbjudes som tillval
utan extra kostnad
• Profilens låga höjd ger ett ökat
ljusinsläpp.

• Karmposten är vackert profilerad.
• Bågarna glasas från insidan för
förhöjd säkerhet.

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

Sidohängt fönster

Överhängt

Parfönster

Kombinationsfönster

* U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

Fast karm
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PROFIL | NORDLINE

Insida

Kombination Utåtgående

Utsida

Överhängt Utåtgående

Kombination Utåtgående
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SIDOHÄNGT UTÅTGÅENDE

Vita gångjärn
på vita fönster

Elegant vädringsbeslag
med två vädringslägen

Kombination Utåtgående

Handtag i natur
aluminium är standard
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PROFIL | NORDLINE

Kombination Utåtgående
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SIDOHÄNGT UTÅTGÅENDE

Vita gångjärn
på vita fönster

Insida

Elegant vädringsbeslag
med två vädringslägen

Utsida
Fönsterhasp ger ett
traditionellt uttryck
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PROFIL | ELEGANT

VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE

Vridfönster

Utåtgående uPVC-fönster i
modern stil
• 3-glas som standard
• Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott
• Varmkant
• Luftkammare för bättre isolering
• Stålkärna i karm och båge för bättre stabilitet
• NorDan TopTech beslag med integrerad
barnspärr

UTMÄRKT
U-VÄRDE

0,96
W/m2K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4
Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A
Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4
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Vridfönster Utåtgående

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER
Tekniska fördelar:
• Horisontellt glidhängt fönster
med NorDans egenutvecklade
TopTech-beslag. Levereras med
integrerade barnsäkerhetsbeslag och
fasta putslägen.
• Produkten har ett U-värde på 0,96
Wm2/K

Unik i sitt slag
• Ett vridfönster i uPVC framtaget för
det nordiska klimatet.
• Kan ingå i kombinationer med fast
karm.
• Kan levereras i bredder upp till M15
och höjder upp till M16

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

Vridfönster

Vridfönster i kombination

Vridfönster i kombination
med fast fönster

* U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5
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PROFIL | ELEGANT

Vridfönster Utåtgående

41

VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE

Insida

TopTech-beslag med
barnspärr, vädringsläge
och rengöringsläge

Utsida

Handtag i natur
aluminium är standard
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TILLBEHÖR ARCTIC
HANDTAG OCH FÄRG
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ARCTIC
ALUMINIUMBEKLÄDNAD

ARCTIC HANDTAG
FÖNSTER

Vi erbjuder ett brett sortiment av standardkulörer
på aluminiumbeklädnaden till vår Arctic-serie.
Du kan använda kulörer och tillbehör för att
skräddarsy fönstret precis som du vill ha det.

Standard

Vit

Silver

Brun

Guld

Handtag
med KISI
barnspärr
Vit

Standard Vit
NCS S 0502-Y
Glans 30

Helvit
NCS S 0500-N
Glans 30

Brun
RAL 8019
Glans 30

Ockra-brun
RAL 8001
Glans 30

Ljusgrå
RAL 7040
Glans 30

Mörkgrå
RAL 7012
Glans 30

Antracitgrå
RAL 7016
Glans 30

Svart
RAL 9005
Glans 30

Silvermetallic
RAL 9006
Glans 30

Mörk silvermetallic
RAL 9007
Glans 30

Röd
RAL 3011
Glans 30

Mörkröd
RAL 3009
Glans 30

Blå
RAL 5007
Glans 30

Grön
RAL 6005
Glans 30

Silver

Låsbara
handtag

Vit

Silver

Brun

Guld

ARCTIC HANDTAG
FÖNSTERDÖRR

Vit

Silver

Brun

ARCTIC HANDTAG
KIPP-SKJUTDÖRR

Vit

Silver
INSIDA

Vit

Silver
UTSIDA

LAMINAT SE SIDA 49
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TILLBEHÖR
ARCADE, NORDLINE,
PRESTIGE, ELEGANT
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HANDTAG
ARCADE, NORDLINE,
PRESTIGE, ELEGANT

Handtag fönster
Handtag fönster inåtgående
Natur

Enkelt handtag
+ Kisi
Standard

Låsbart handtag

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

Handtag fönster utåtgående
Natur

Enkelt handtag
Standard

Låsbart handtag

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

Fönsterhasp & Uppställningsbeslag
Silver (enbart NordLine fönster)
Hasp
Du kan välja
fönsterhasp utan
extra kostnad

Uppställningsbeslag
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Handtag
Fönsterdörr
Typ 4
Handtag Fönsterdörr
Natur.
Handtagskombination
Typ 4 är standard.
- Handtag med vred in
- Handtag ut
Typ 3
Handtag Fönsterdörr
Natur.
Handtagskombination Typ 3
- Handtag med vred in
- Handtag med cylinder ut

Handtag in

Handtag ut

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

Lås

Typ 2
Handtag Fönsterdörr
Natur.
Handtagskombination Typ 2
- Handtag med cylinder in
- Handtag med cylinder ut

Typ 1
Handtag Fönsterdörr
Natur.
Handtagskombination Typ 1
- Handtag med cylinder in
- Handtag ut

Handtag
Vikdörr
Typ 4
Handtag Vikdörr
Natur.
Handtagskombination
Typ 4 är standard.
- Handtag med vred in
- Handtag ut
Typ 3
Handtag Vikdörr
Natur.
Handtagskombination Typ 3
- Handtag med vred in
- Handtag med cylinder ut

Handtag in

Handtag ut

Lås

Handtag vikdel

finns även i:

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

Vit

finns även i:

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

Vit
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Handtag
Vikdörr

Handtag in

Handtag ut

Lås

Handtag vikdel

Typ 2
Handtag Vikdörr
Natur.
Handtagskombination Typ 2
- Handtag med cylinder in
- Handtag med cylinder ut

Typ 1
Handtag Vikdörr
Natur.
Handtagskombination Typ 1
- Handtag med cylinder in
- Handtag ut

finns även i:

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

Vit

finns även i:

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

Vit

Handtag
Lyft-Skjutdörr
Typ 4A Skjutdörr
Natur.
Handtagskombination
Typ 4A är standard.
- Handtag med vred in
- Draghandtag ut

Typ 1A Skjutdörr
Natur.
Handtagskombination
Typ 1A
- Handtag med cylinder in
- Draghandtag ut

finns även i:

finns även i:

Vit

Vit

Typ 4 Skjutdörr
Natur.
Handtagskombination
Typ 4
- Handtag med vred in
- Handtag ut

Typ 3 Skjutdörr
NorDan mattborstad
aluminium.
Handtagskombination
Typ 3
- Handtag med vred in
- Handtag med cylinder ut

finns även i:
Vit

finns även i:
Vit
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TILLVALSÖVERSIKT AV LAMINAT
De flesta olika laminat som vi erbjuder kan beställas till
samtliga av våra profilsystem*. Här ser du en enkel översikt
på vad som är valbart för de olika profilerna.

DEC

Motsvarande
Arctic, Arcade
NordLine
RAL
Textur E-Passiv, Prestige

Tillvalsstandard Anthracite
Anthracite Grey
Golden Oak
Nut Tree
Dark Oak
Mahogany

072
048
110
154
025
026

7016
7016
8003
8007
8014
8016

Trä
Sand
Trä
Trä
Trä
Trä

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tillvalskulör

Granite
Grey smooth
Metbrush Quartz Grey
Basalt Grey
Alux DB 703
Black Brown Matt
Black Ulti-Matt
Light Grey
Grey
Quartz Grey
Black
Dark brown
Irish Oak
Winchester
Rustic Cherry
Sheffield Oak light
Mountain Pine
Oregon
Nevada
Cherry-Douglas-fir
Cherry amaretto
Soft Cherry
Macore
Black Cherry
Cream White
Steel Blue
Moss Green
Green
Red

625
651
613
628
653
137
192
907
004
068
012
008
145
109
146
694
640
623
638
402
656
672
144
111
096
079
134
006
027

7004
7045
7012
7012
7043
8022
8022
7035
7001
7012
8022
8017
8001
8001
8001
1019
8001
1005
8023
8023
8004
8004
8012
3007
9001
5011
6005
6009
3011

Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä
Trä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pure White
White Aluminium
Thorium Grey
Grey Aluminium
Graphite

019
925
649
911
921

9016
9006
7030
9007
9011

Trä
Sand
Sand
Sand
Sand

•
•
•
•
•

•
•
•

Laminat

längre
leveranstid

Special

*Storleksbegränsningar kan påverka möjligheten till laminat på vissa produkter.
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LAMINATALTERNATIV
Om så önskas finns det mer än 40 olika laminat med olika
struktur att välja mellan.

Tillvalskulör
Ordinarie leveranstid

DEC072

DEC048

DEC110

DEC154

DEC025

DEC026

Tillvalskulör
1-2 veckor längre leveranstid

DEC625

DEC651

DEC613

DEC628

DEC653

DEC137

DEC192

DEC907

DEC004

DEC068

DEC012

DEC008

DEC145

DEC109

DEC146

DEC694

DEC640

DEC623

DEC638

DEC402

DEC656

DEC672

DEC144

DEC111

DEC096

DEC079

DEC134

DEC006

DEC027

Specialkulör
1-2 veckor längre leveranstid

DEC019

DEC925

DEC649

DEC911

DEC921

Färger är illustrationer och kan skilja sig
från produktens slutgiltiga färg. För att
säkerställa största möjliga likhet rekommenderar vi att du alltid använder godkända likare för kulörmatchning
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GLASALTERNATIV
Ljudreduktion, personsäkerhet, inbrottsäkring eller
insynsreduktion. Vi erbjuder ett brett utbud av olika
glasalternativ till våra uPVC-produkter.

Insynsskyddande glas
NorDan erbjuder flera varianter av insynsskyddande glas. De
används oftast i anslutning till dusch och toalett men kan även
med fördel användas i tätbebyggda områden där man önskar
insynsskydd. Se bilder till höger:
1 Costwold / 2 Frostad / 3 Klar

1

Självrengörande glas
Bioclean är en bra lösning för fönster som du inte når att putsa
och tvätta. Glaset har ett yttre skikt som gör att smutsen löser
upp sig och spolas bort med regnvattnet. Bioclean fungerar
där sol och regn når glasytan.
Solskyddsglas
Solskyddsglas bör man ha där man har stora fönsterpartier.
Glaset bidrar till en jämnare temperatur invändigt då det hindrar
solvärmen från att tränga in. Du kan få glasen näst intill neutrala så att de avviker marginellt från övriga glas i byggnaden.

2

Ljudreducerande glas
Våra produkter har i grunden en god ljudreduktion, men bor
du extra utsatt bör du överväga ljudreducerande glas. Glaset
reducerar ljudet och kommer göra stor skillnad för den invändiga miljön i huset.
Kondensreducerande glas
Våra energieffektiva produkter förhindrar rumsvärmen att
stråla ut. Detta är viktigt för att spara energi och för att få en
god komfort inomhus, speciellt när det är kallt ute. Bieffekten
av detta är att det kan bildas utvändig kondens eftersom det
yttre glaset blir kallare än på fönster med dålig isolering. Antifog
är ett ytskikt som reducerar denna effekt.
Sak- och personskyddande glas
NorDan erbjuder ett brett spektra av skyddsglas beroende på
behov. Det kan handla om personskydd eller intrångsskydd
från utsidan.

3

51

SPRÖJSALTERNATIV

ANDRA
TILLVAL

Karmhylsa Adjufix
Kan levereras monterad på de
allra flesta produkter för enkel
montering och justering.

GSP

DSP

 pröjs mellan glasen, finns i 25 &
S
45 mm bredd

In- & utvändig fast spröjs, finns i
27 & 47 mm bredd
Salningspår
Du kan välja till om du vill få
salningsspår på dina fönster.
Spåret är 10 mm och förenklar
efterarbetet av installationen.

Invändigt

FSP

MPG

In- & utvändig fast spröjs med
distanslist mellan glasen, finns i
27 & 47 mm bredd

Genomgående poster delar upp
glaset i enskilda fält med fördelen att olika glas kan monteras
i de olika fälten, finns i 82 mm
bredd.

Utvändigt

Spaltventil
SPV 30 cm, monterad

OM NORDAN
Innovation, prestanda och kvalitet sker aldrig av en slump.
Med en historia som sträcker sig över 90 år tillbaka finns
det ingen gräns för antalet framgångshistorier som kan
berättas om NorDan. Men den viktigaste historien är den
som utspelar sig på varje byggarbetsplats, varje dag. Där
högkvalitativa skandinaviska fönster och dörrar anländer
säkert och fungerar under många år framöver. Det är
den sanna och enkla berättelsen om vem vi är och vad
vi tillhandahåller.

NorDan AB
Grebbestadsvägen 8
457 91 Tanumshede

info@nordan.se
www.nordan.se

