Hur fri vill man vara…

Vi erbjuder tid över till annat med våra
unika fönster för generationer.

H-Fönstret Lysekil

Unik konstruktion som överträffar
Allt sedan starten 1978 av H-Fönstret i Lysekil har vi i våra fönster valt att
använda aluminium som stomme och sedan beklä dem med trä på
insidan. Det ger ett oöverträffat skydd mot väder och vind på utsidan
samtidigt ett varmt och ombonat välkomnande på insidan. Efter att hela
tiden tillverkat dessa produkter med samma tänk som då – ser vi nu
resultatet av att vi tänkte helt rätt redan på 70-talet.
Vi tillverkar fönster som står sig över tid- med en livslängd som överträffar
allas förväntningar. Det var vår tanke redan från start och är fortfarande
den viktigaste värderingen i vår fönstertillverkning. Det är skillnaden på
våra produkter som gör oss unika. Att vi har långsiktighet i allt vi gör på
vårt företag, genom vår personal, kundkontakter och våra trogna
leverantörer – kan både ni som användare och vi som tillverkare känna
trygghet i alla våra produkter och företaget H-Fönstret i Lysekil.
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Det bästa av allt för dig som kund
Allt sedan starten har vi haft samtlig vår produktion i Lysekil – här har
vi all produktutveckling, tillverkning, försäljning och leverans m m. Vi
är alla samlade på en och samma plats med korta beslutsvägar – allt
för att du som kund skall få de bästa produkterna och samtidigt ta del
av vår allra bästa service.
Här på H-Fönstret så är alla djupt engagerade och stolta över att
vara med att tillverka de bästa fönstren för ditt hus – en hantverksskicklighet och anda som genomsyrar hela vårt företag och kvaliteten
i våra produkter…

Jag är en del av H-Fönstret i Lysekil

och tillsammans med mina kollegor
så tillverkar vi omsorgsfullt fönster
med sådan kvalitet så att de håller livet ut.
Om du bara ger våra fönster en liten gnutta kärlek
så behöver de aldrig lämna hemmet igen.
Det är inte mycket som krävs – bara lite olja i våra
beslag samt se över tätningslisterna med jämna
mellanrum. Mer än så är det inte - du kan lugnt
luta dig tillbaka och renovera annat i ditt hem
eller bara njuta av livet. Det gör jag…
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Obegränsade möjligheter och kombinationer
Oavsett storlek, form eller estetiskt krav så tillverkar vi fönstren efter
dina ritningar. Vårt fönstersortiment är systemanpassat och kan därför
utföras i obegränsade kombinationer. Välj eller kombinera fasta,
sidohängda eller glidhängda partier med eller utan spröjs/post.
Samtliga produkter är i aluminium med träbeklädd insida. Välj själv
de kulörer du önskar på utsida och insida.
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Trygghet i ditt hem…
Fönster och fönsterdörrar är en av de svagaste punkterna när det gäller
inbrottssäkerhet i våra hus. Våra öppningsbara fönster är som standard mycket
svårforcerade. Välj till förstärkta glas och låsbara handtag på fönster och dörrar
i utsatta lägen.
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Släpp in mer ljus
Vi mår bättre när vi omges av ljus. Med stora fönsterpartier
i olika kombinationer kan ett optimalt insläpp av dagsljus
erhållas. För den som vill ha maximal genomblick och
öppenhet i hörnpartier finns speciella hörnfönster utan post.
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Välj fönster och dörrar efter smak, behov och funktion
Våra fönster och fönsterdörrar är alla uppbyggda efter samma koncept. En bärande konstruktion i aluminium
och en träklädd insida. Produkterna matchar varandra utseendemässigt och kan kombineras efter behov.
Välj de öppningsfunktioner du behöver utifrån skisserna nedan.

Glidhängda utåtgående

Sidohängda utåtgående

Fönsterdörr – utåtgående

Fönsterdörr – inåtgående

Kan erhållas som pardörr

Kan erhållas som pardörr

Sidostyrda utåtgående

Skjutdörrsparti

Fasta fönster

Fria former, sneda, runda mm.
Fasta eller öppningsbara.

Exempel på post- och spröjsindelningar samt kombinationer i samma karm
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Hållbarhet och miljö – vår grundfilosofi…
Hållbarhet är den största anledningen till att våra produkter togs fram från första början
– att använda sig av material som är lätta att forma och samtidigt är väderbeständiga.
Materialet i våra produkter är återvinningsbara och om du mot all förmodan skulle vilja
byta ut dem så kan de bli till nya fönster i andra byggnader.
Vår ambition är att driva en resurssnål tillverkning med ett minimum av materialspill och
energiförbrukning. Sedan länge har vi därför ersatt miljöfarliga ämnen och processer
med miljövänliga alternativ.
H-Fönstret i Lysekil strävar oavkortat att använda material och konstruktioner med bästa
beständighet. En lång livslängd, minimalt med underhåll och god energieffektivitet ger
låga kostnader och utomordentlig hållbarhet under hela produktens livscykel.
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Fönster från H-Fönstret i Lysekil
Med vårt sinnrikt uppbyggda system av komponenter kan våra fönster
erhållas i ett flertal varianter. Välj glas utifrån krav på storlek och
isoleringsförmåga. Välj en slät utsida eller en där glaset är något
indraget, en sk. kittfals. Som tillval kan den inre och yttre tätningslisten erhållas i en ljus nyans.
Ytbehandling
Aluminiumprofilerna är pulverlackerade. De är som standard vita
men kan fås i valfri kulör som tillägg. Insidans trä är fabriksmålat
med ett miljövänligt vattenbaserat färgsystem med vit kulör som
standard. Valfri kulör eller lasyr kan fås mot tillägg.
Fönsterlösningar
På denna sida beskrivs enkel fönsterterminologi samt ett urval av
våra produkter i genomskärning. Välj glasdelande postar eller
löstagbara spröjs. Utifrån din skiss skapar vi tillsammans den
bästa lösningen.

HALF | Glidhängt H-Fönster | 2- eller 3-glas isolerruta

Kittfalsutförande | Karmdjup från 100 mm – 145 mm

Slät utsida | Karmdjup från 100 mm – 145 mm

HAKK | Fast fönster | 2- eller 3-glas isolerruta

HALK | Fast fönster | 2- eller 3-glas isolerruta

Kittfalsutförande | Karmdjup från 100 mm – 145 mm

Slät utsida | Karmdjup från 100 mm – 145 mm

Horisontal
glasdelande
post

Löstagbar
spröjs

Karm

HAKF | Glidhängt H-Fönster | 2- eller 3-glas isolerruta

Vertikal
glasdelande
post

Båge
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Glas i olika former och utförande
Glas är ett fantastiskt material som kan fås i olika former och utförande
– vi anpassar glaset efter krav och behov. Alla våra fönster levereras med
högeffektiva energiglas som standard. Du kan exempelvis kombinera glaset
med förhöjd säkerhet, solskyddsglas, förbättrad ljudreduktion m m. Våra
specialister hjälper dig att kombinera ett glas som uppfyller just dina behov.
Rätt glas för rätt behov
» Självrengörande glas: Renare fönster under längre tid.
» Insynsskydd: Ornamentglas för badrum mm.
» Solskydd: Minskar strålningsvärme från solen.
» Personsäkerhet: Skydd mot fall och skärskador.
» Inbrottssäkerhet: Laminerade eller okrossbara glas.
» Antifog: Beläggning på glaset som minskar risken för utvändig kondens.
» Brandskydd: Förhindrar att brand att sprids genom fönster.
» Akustik: Minskar störande buller.
» Mellanglasspröjs: Ett alternativ till utanpåliggande spröjs.
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Måttanpassade persienner
Fönster och fönsterdörrar kan utrustas med

Barnspärr- och
vädringsfunktion

måttanpassade persienner i valfri kulör.

Spärren finns inbyggd i H-beslaget
och när fönstret öppnas låses

Ventiler

bågen automatiskt. För att öppna

Ventiler kan levereras efter behov.

mer än 10 cm måste beslaget
frikopplas. Fönstret går även att

Handtagskombinationer – fönsterdörrar

spärra i vädringsläge.

Standard
[1] Invändigt handtag med barnspärr samt utvändigt draghandtag.
Tillval
[2] Invändigt handtag med barnspärr samt utvändigt handtag.

Hög säkerhet.
För din
trygghet.

[3] Invändigt handtag förberett för låscylinder samt utvändigt draghandtag.
[4] Invändigt handtag förberett för låscylinder samt utvändigt handtag.

1

2

Handtag 4

Handtag 3

3

4

Handtag 4

Handtag 3

Handtag 2

Handtag 2

Handtag 1

Handtag 1

Handtag och vred
Som standard levereras våra produkter med högblanka handtag. Alternativa och objektspecifika
handtag fås mot tillägg. Nedan ses exempel ASSA respektive HOPPE.
Fönster

Säkerhetslösningar

Fönsterdörr

För ökad säkerhet är våra fönster

Handtag 3

som standard utrustade med

Handtag 3
Handtag 2

Handtag 2

förstärkt infästning och härdad
spanjolett. Våra fönsterdörrar
kan mot tillägg utrustas med
hakkolvs spanjolett.
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Få tid över. Till annat.
Det spelar ingen roll hur strukturerad du är, tiden räcker ändå
aldrig till. Saker och ting tar vanligen längre tid än väntat.
Åtaganden utförs inte lika snabbt som man skulle önska.
Det är därför vi har utvecklat produkter som är underhållsfria.
Med fönster- och dörrpartier från H-Fönstret i Lysekil kan du
lugnt ägna dig åt andra saker än just underhåll av fönster.
Våra fönster och dörrar är testade och godkända av
RISE. De bär alla ett P - Märke som bevis för att de
uppfyller högt ställda krav på funktion.
Vi är stolta över vårt omfattande kvalitetsarbete och goda
samarbete med duktiga underleverantörer. Vi lämnar därför
10 års GARANTI på samtliga produkter. Garantin omfattar
produktens funktion och uppkomst av kondens mellan
isolerglasen.
Denna broschyr visar bara en liten del av vårt sortiment och
dess möjligheter. Vill du veta mer är du välkommen att besöka
vår hemsida eller ringa oss för en utförligare presentation.

Effektivt energi- och
ljudisolerade

Lysekilsfönstret

Tekniska specifikationer och utförande beskrivet i denna katalog kan ändras utan föregående förvarning.
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Alla bärande delar
i aluminium
Inget väderexponerat trä
Enkla och snabba
montage
Unik konstruktion

