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Fria former
Ibland passar det helt enkelt inte med kvadratiska eller rektangulära fönster. 
Det har vi lösningar på. Du kan få i princip vilken form som helst; med tre 
hörn, fyra hörn, fem hörn, runda eller halvrunda. 

Kombinationsfönster
Det går också att kombinera olika typer av fönster, till exempel fasta med 
 sidohängda eller vridfönster i samma karm. De kan sitta bredvid eller över  
varandra. Tänk dock på att Sideswing inte kan monteras ovanför eller under ett 
annat fönster i samma karm.

Glas och insynsskydd
Hos oss kan du välja bland många olika sorters glas, som energisnåla  Optimal 
Plus, glas som har högt insynsskydd, är bullerdämpande eller som har för-
höjd  säkerhet och skydd mot starkt solljus och brand.

Traryd Optimal är resultatet av lång tradition och modern innovation.  
De är högkvalitativa, välisolerade och snygga att se på, dessutom i stort sett 
underhållsfria. Du kan även få glas som reducerar kondens. (Kondens är ett 
väderfenomen som sätter sig på välisolerade kalla ytor i form av dagg). Själv-
rengörande glas finns även i vårt sortiment

Klarglas.
Inget  
insynsskydd.

Cotswold.  
Lågt  
insynsskydd.

Granit.  
Mellan 
insynsskydd.

Frostat.  
Högt  
insynsskydd.
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Utsida aluminiumbeklädnad

Brun lasyr
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Svart lasyr
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Vit täckfärg lasyr 
NCS S 0502-Y

Furu lasyr
1701

Teak lasyr
6725

Insida trä

Tillval

Färger
Aluminiumbeklädnaden i Traryd Optimal finns som standard i tio olika färger. 
Fönstrets grundfärg, som ju syns på insidan, finns i fem standardfärger för täck-
färg och lasyr. Vi vet också att en del av våra kunder föredrar någon annan kulör, 
det kan vi ordna. Eftersom valfrihet är ett av våra ledord, så kan du mot ett visst 
pristillägg få våra fönster med specifika NCS- eller RAL-färger. 

Jämför gärna med ett riktigt färgprov eftersom återgivningen av färgen kan 
avvika något i tryck.

Handtag till fönster och fönsterdörrar
Våra vackra fönsterhandtag är sköna att hålla i och visar att kvalitet och 
 funktion går alldeles utmärkt att kombinera med tilltalande design. 
 Handtagen är tillverkade i aluminium och kommer i matt krom.

Säkerhet
Generellt sett håller alla fönster inom Traryd Optimal en hög säkerhetsnivå, 
men det finns möjlighet att uppgradera ytterligare med bakkantssäkring 
(standard på sidohängda), låsbart handtag, barnspärr (ingår i Optimal Plus), 
förankrat säkerhetsglas och säkerhetslås.

Ventilation
Frisk luft och bra ventilation har ofta positiv inverkan på hälsan. I vårt sortiment 
finns ventiler och vädringsbeslag som släpper in luft. Bland annat är vi mycket 
stolta över marknadens kanske snyggaste och mest diskreta ventil.

3-glas aluminiumbeklädda träfönster

Infälld ventil

Exempel på fria former, 
det finns många fler!
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3-glas aluminiumbeklädda träfönster

Spröjs
Du har en mängd valmöjligheter. Vårt sortiment innefattar 
fasta genom gående poster, mellanglasspröjs samt demonter-
bara spröjs som både kan vara breda och smala. 

Tänk också på, att den färg du väljer på spröjsen syns även 
inifrån. Vill du ha linjering mellan exempelvis vrid fönster och 
fasta fönster måste detta anges på beställningen. SPX spröjsen 
är tillverkad i PVC och är vit oavsett kulör på fönstret, levereras 
alltid omonterad.

FÖRKLARING FÖR SPRÖJS

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

Du får ett fönster med  
två horisontella 31 mm spröjsar 
och en vertikal 31 mm spröjs. 

EXEMPEL 
S 00:21

71 mm 
breda 
spröjsar

31 mm 
breda 
spröjsar

1/3 post- spröjsplacering. 
Innebär att posten/spröjs är 
placerad som om det varit 
2 st liggande med jämn indelning. 
Vill man ha annat måste mått anges 
(ovankant karm till cc post/spröjs).
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Solfjäderspröjs

SPX LÖSNINGAR HAR ALLTID VIT SPRÖJS. 
SPX kan kombineras med våra övriga 
spröjsmodeller, se exempel nedan:

SPX1  SPX2 SPX3
     


