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Att hantera ljuset är en konst. Vi har produkterna som krävs och kunskapen som 
gör det möjligt. För vi säljer inte bara fönster, utan möjligheten att bygga med ljus. 

För många är fönster bara glas, trä, färg och beslag. Men inte för oss. Vi ser hur 
fönster förstärker en byggnads karaktär. Utsikten, formen, ljuset och linjerna. Hur de, 
för första gången sedan människan började bygga skydd, låter oss vara mitt ute i den 
nordiska naturen – utan att bli kalla, blöta eller otrygga. Våra fönster gör nämligen att 
du inte behöver välja mellan ute och inne. De ger oss möjligheten att förena ditt hem 
med landskapet. 

Konsten att bygga med ljus handlar även om dig, om hur du mår och dina 
förutsättningar att prestera. Vi vet att mer dagsljus inomhus skulle ge många bättre 
hälsa. Därför byggs våra fönster med passion för ljus och människors hälsa. 

Konsten att 
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Många människor har i dag ont om tid. Ont om tid för såväl vardagsbestyr som 
givande umgänge och att vara utomhus. Därför ger den moderna arkitekturen 
oss öppna sällskapsytor med stora underhållsfria fönster som släpper in mycket 
hälsosamt dagsljus och som suddar ut gränsen mellan inne och ute. 

Denna arkitektur har även blivit möjlig i vårt råa skandinaviska klimat tack vare 
tåliga fönster med höga energivärden. Våra moderna fönster har tre glasrutor som ger 
två isolerande luftspalter och minst ett energiglas. Dess design med en rak profil på 
insidan och smäckra karmar passar arkitekturen mycket bra då de ger en stor glasyta.

Du har säkert upplevt att stora fönster ger en exklusiv känsla. Men de behöver 
faktiskt inte kosta något extra eftersom det många gånger passar bra att låta de stora 
fönstren vara karmfasta, vilket inte behöver bli dyrare än ett mindre öppningsbart 
fönster. 

Något du däremot inte ska pruta bort är att göra rätt val av glas till de placeringar 
där det behövs. Fönster som sitter lågt ska alltid ha personsäkert glas som inte ger 
vassa skärvor om det går sönder. Och till stora glaspartier som är placerade där solen 
kommer att ligga på ger det hög komfort att välja till solskyddsglas som stänger ute 
delar av solvärmen. Och sitter fönstren där det är svårt att putsa är det smidigt att 
välja självrengörande glas och låta regnet sköta städningen.

Till de placeringar där du vill kunna öppna upp har du flera möjligheter. Så som 
klassiska fönsterdörrar med mycket glas, eller skjutpartier som verkligen ger dig 
möjlighet att skapa en fri passage mellan inne och ute. 

Allt det här gör att det finns få saker som talar emot stora fönsterpartier – att de kan 
skapa oönskad insyn eller kännas väldigt mörka efter solens nedgång. Men tänker 
du att du vill ha kvar känslan av ute och inne även när det är mörkt så bygger du lätt 
bort de problemen med hjälp av stämningsbelysning utanför fönstren. Och har du 
inte den möjligheten så finns alltid den klassiska lösningen att dra för vackra gardiner 
för fönstren. Så låt inget hindra dig från att välja stora fönster för din trivsel och ditt 
välmående.

Var tid har sina utmaningar och sin arkitektur som svarar på våra behov.Design för funktion, 
trivsel och välmående

+

Bra design handlar om mycket mer än skönhet. För oss är design summan 
av innovation, hållbarhet och användbarhet. Det gör att endast välfungerande 
produkter kan vara verkligt vackra.

Innovation, hållbarhet  
och användbarhet.

01. |  Traryd Fönster
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Unika fönster för unika hem

Våra fönster har vuxit fram ur gammal, svensk hantverkstradition. Vår erfarenhet 
har gjort det självklart för oss att använda det bästa materialet, den finaste svenska 
furun, som både gör dina fönster till de vackraste och ger dem hög kvalitet. Dessutom 
är det ett ansvarsfullt val, då vårt virke är certifierat och kommer från hållbara 
skogsbruk.

Detta fina virke förser vi med vattenburen impregnering och färg. Denna metod 
är snäll mot människor och miljö, men trots det är det få fönstertillverkare som har 
valt att följa vår väg. Det eftersom vår ytbehandling ställer höga krav på  förarbetet. 
Men det tycker vi att det är värt. Eftersom vår färg inte är skadlig varken för våra 
 medarbetare eller för dig. Färgen är dessutom flexibel och följer med i träets rörelser. 
Det gör att den varken gulnar eller spricker. 

I dag kombinerar vi det traditionella hantverket med moderna funktioner och 
tekniker. Alla våra fönster är energieffektiva, vilket gör att de är bra på att hålla värmen 
ute på sommaren och inne på vintern. Det är bra både för din ekonomi och för miljön. 
För dig som vill göra en ännu större insats för klimatet går det att få fönstren som extra 
energieffektiva och miljömärkta med Svanen. 

Men vi lägger inte ansvaret för klimatet på dig som kund. I vår fabrik arbetar vi för 
miljön i varje del av verksamheten. Här används enbart el från förnybara källor och vi 
har under många år arbetat hårt för att minska vårt avfall och utsläpp från transporter, 
ett arbete som har gett gott resultat och som kommer att fortsätta med ännu högre 
prioritet under de kommande åren. Vill du hjälpa oss att bidra kan du välja vårt nya 
klimatsmarta fraktalternativ Skicka grönt till dina nya fönster. 

Traryd Fönster finns för dig som värderar det som är vackert,  
hållbart och modernt.

Klimatsmart  
transportalternativ
Vi erbjuder ett grönt 
transportalternativ av 
fönster och fönsterdörrar

Traryd Fönster  |  01.
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Håll dig frisk med  
mycket dagsljus
Många av oss längtar under vintern efter ljusare tider och blir glada av 
att komma ut i solen efter en lång dag i ett mörkt hus. Och det finns 
bevis för att dagsljus är bra för vår hälsa och välbefinnande.

Hälsobesvär som hänger ihop med sömn, humör och vakenhet blir vanligare under 
den mörka tiden på året. För dagsljus bidrar till bättre sömn, att du känner dig mer 
 vaken på dagen, högre välmående och stärkt tankeförmåga vid uppgifter som kräver 
ditt fokus. Det framgår i Folkhälsomyndighetens rapport ”Ljus och hälsa”. 

Det finns även ett samband mellan att vara utomhus och ha en god hälsa. Men 
det är många som saknar möjligheter att tillbringa tid utomhus, bland andra alla som 

 arbetar inomhus. Därför är tillgången på dagsljus inomhus viktig. Ett elektriskt ljus kan 
nämligen inte ersätta dagsljus, eftersom artificiellt ljus har sämre kvalitet. Det ljuset är 
statiskt och säger inget om vädret eller tid på dygnet. 

Därför är det viktigt med fönster som släpper in naturligt ljus och ger oss 
 möjlighet att se ut, vilket skapar samhörighet med naturen och minskar stress. Hur 
mycket dagsljus som behövs ger däremot Folkhälsomyndighetens rapport inte  något 
säkert svar på. Vi på Traryd Fönster tycker så klart att det är synd att riskera att det 
blir för lite. Vi rekommenderar minst 30 procent glas i en fasad. Och om det gör att det 
 riskerar att bli för varmt inomhus eller att du blir störd av starkt solljus så kan du  enkelt 
åtgärda det med solskyddsglas, persienner eller våra vackra plisséer. 

”För dagsljus bidrar till bättre sömn, 
att du känner dig mer vaken på 
 dagen, högre välmående och stärkt 
tankeförmåga vid uppgifter som 
 kräver ditt fokus.”

01. |  Traryd Fönster
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Ett hem med mycket glasytor och hög säkerhet är ingen motsats. 
Tvärt om så bygger vi gärna in hög säkerhet mot både inbrott och för 
husets alla invånare i fönstret. Så gärna att flera av funktionerna är 
standard, för att göra ditt fönsterval enklare för dig.

Förhöjd inbrottssäkerhet
Varje år sker över 20 000 bostadsinbrott i Sverige och tjuven väljer vanligen att bryta 
sig in genom ett fönster eller en fönsterdörr på husets baksida. För att skydda dig har 
våra 3-glasfönster förhöjt inbrottsskydd som standard med säkerhetsspanjoletter 
och inbrottssäkrade gångjärn på utåtgående fönster. Du kan även öka skyddet mot 
inbrott genom att välja förankrat glas, som gör det svårare att lyfta ut glaspaketet och 
laminerat glas som hålls ihop även om det krossas.

Vi erbjuder även ett säkerhetspaket med olika tillval som laminerat glas, förankring 
av glas samt cylinderlås. Fönster med säkerhetspaketet är godkänt av Svenska 
Stöldskyddsföreningen i Skyddsklass 2 och har visat sig stå emot ett 15 minuter långt 
och våldsamt inbrottsförsök. 

Skydd för hemmets små och stora
Alla öppningsbara fönster går att få med barnsäkra handtag, för att förhindra att barn 
kan öppna fönstren och trilla ut. För att skydda både små och stora som bor i huset 
från skärskador erbjuder vi två sorters personsäkra glas, härdat glas och laminerat 
glas. Om ett härdat glas krossas finfördelas det i massvis med små bitar som inte har 
vassa kanter, medan ett laminerat glas har en laminering som håller ihop glaset även 
om det spricker.

Brandklassade fönster förhindrar brandspridning
Boverket ställer krav på att öppningsbara fönster och fönsterdörrar i vissa lägen, 
till exempel nära andra hus där det finns risk för spridning av en brand, ska vara 
brandklassade. Vi på Traryd Fönster är stolta över att ha ett brett sortiment av 
produkter som har klarat brandtester hos ett forskningsinstitut och är brandklassade. 

Design för säkerhet

+

Inspiration, alla detaljer om produkterna, kontaktuppgifter till alla 
 återförsäljare och mycket annat du kan ha nytta av inför ditt fönsterval finns på 
trarydfonster.se. Välkommen!

Mer på trarydfonster.se

01. |  Traryd Fönster
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På Ripstigen i Bydalen kan man vakna till utsikten över fjället Drommen och se 
 renarna från bastun. Här ligger en villa på omkring 170 kvadrat, som har  känslan av en 
mysig fjällstuga, är skapad för umgänge och som bjuder på fri sikt åt alla  
fyra  väderstreck.  

Bydalen ligger fyra mil från Åre. Ändå är Bydalen och Åre så långt ifrån varandra två 
orter i Jämtlandsfjällen kan komma. Medan Åre är exploaterat så är Bydalen orört, 
 naturnära och här finns endast tre restauranger.  

– Kärleken till Bydalen har jag med mig sedan jag var barn. Bydalen är hemma för 
mig. Jag längtar alltid dit när jag inte är där, berättar Jessica Flodin.  
Tillsammans med maken Linus Flodin har Jessica byggt parets boende i Östersund 
och 2018 köpte de tomten på Ripstigen. 

– Jag hade skissat på ett hus i smyg, suttit på kvällarna och ritat på millimeterpapper.  

Skisserna visade ett hus för lediga dagar med närhet till naturen, tillsammans med 
gäster. Det hade kök och vardagsrum i samma rum och stor rymd då det var öppet 
från markplan till taknock på tre ställen. Planen var att om man skulle stå i mitten av 
något av de två våningsplanen skulle man kunna se ut genom fönster åt alla  
fyra  väderstreck. 

– Och ha många stora fönster utan spröjs där snödrivan på utsidan kan ligga mot 
 glaset, för att skapa känslan av att man är ute fastän man är inne.  

Det var tre saker som var extra viktiga för Jessica när hon ritade huset: utsikt över 
fjällen från sovrummet, ett sparum där man kan umgås med gäster och en öppen spis 
som sprider doft, ljud och värme.  ››››  

Rymd, ljus och 
närhet till naturen 
– här maximeras allt som gör livet härligt  

01. |  Traryd Fönster
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”Vi ville ha raka och rena linjer som 
passar huset, som är modernt. 
 Nästan alla fönster är stora, fasta 
och placerade i golvhöjd.”
Jessica Flodin som tillsammans med maken 
 Linus Flodin byggt familjens hus i Bydalen.
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– I vårt sovrum har vi ett stort fönster med utsikt över Drommen och Dromskåran, 
som är ett hack i fjället och väldigt karaktäristiskt för Bydalen. 

I sparummet finns en bastu, ett stort fönster och en fönsterdörr som leder ut.  
– Där kan man umgås oavsett om man sitter i bastun eller inte, njuta och se ut 

över fjällen.  
Självklart får även de båda döttrarna ta med sig gäster och därför har de 

 våningssängar i sina rum, som precis som resten av huset är inredda med en stark 
känsla av fjällstuga.  

– Vi har en bred, grålaserad panel och brunt golv i massiv furu. I inredningen har vi 
valt naturfärger, renfällar och renhorn och så bryter vi av med den röda färgen som är 
på ledkryssen på fjällen.  
 
När Jessica och Linus valde fönster var det viktigt med energieffektiva och 
 underhållsfria fönster med rak profil. Därför valde de Traryd Optimal. 

– Vi ville ha raka och rena linjer som passar huset, som är modernt. Nästan alla 
 fönster är stora, fasta och placerade i golvhöjd. Men i sovrummen har vi öppningsbara 
fönster som även har ventiler för att vi alltid ska kunna få in friskluft.  

Trots de stora fönstren upplever de aldrig någon insyn.  
– Vi är ganska ensamma här. Det är skog och myr omkring oss. Och fönstren ger oss 

möjligheten att njuta av fjällen från alla rum. 

››››
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Behov av nya fönster
Det finns flera anledningar till att köpa nya fönster. Somliga behöver fönster för 
att de bygger ett nytt hus, andra när de ställs inför valet att antingen underhålla 
gamla fönster eller köpa nya. De som då väljer nya fönster sparar inte bara in 
arbetsbelastningen, utan får även fönster med högre säkerhet, bättre energivärden 
och mer ljudisolering. 

Valet av fönster
Din bygghandlare hjälper dig att göra alla dina val gällande funktioner och design. 
Efter några veckor har dina (kanske helt unika) fönster tillverkats och levererats. 
Många väljer att montera sina nya fönster själva utifrån vår monteringsbeskrivning, 
andra anlitar en byggfirma. Oavsett vilket val du gör så är det viktigt att montaget blir 
väl utfört för att fönstrets funktioner ska komma till sin rätt. 

Liten påverkan i vardagen 
Det är inga problem att bo i huset medan ett fönsterbyte pågår. Det tar nämligen 
bara någon timme från att det gamla fönstret har tagits bort till dess att det nya är på 
plats. Därför är det inga problem att genomföra ett fönsterbyte under någon av våra 
fyra olika årstider. Det du får räkna med är att flytta på inredning och att det blir lite 
smutsigt på golvet. 

Bygghandlaren ger dig offert
Priset på ett fönsterbyte avgörs av många olika faktorer, så som antal, storlek, 
kvalitet, material, funktioner och design. Därför är det mycket svårt att svara på 
frågan om vad ett fönsterbyte kostar. Det bästa svaret får du om du om du vänder 
dig till en bygghandlare och lyssnar på dennes rekommendationer, eller använder 
Fönsterväljaren på vår hemsida. 

Hitta din närmaste bygghandlare 
För att bygghandlarna ska kunna så mycket som möjligt om fönster håller vi 
regelbundet utbildningar för dem. Det gör att det finns gott om fönsterproffs runt om 
i hela Sverige som vill hjälpa dig till ett lyckat fönsterköp. Gå till fliken Butiker på vår 
hemsida för att hitta den butik som du vill ska hjälpa dig.  

01.

05.

04.

03.

02.

Så enkelt är det  
att köpa nya fönster
När du köper nya fönster gör du ett långsiktigt val för ditt hus. 
Men låt inte det skrämma dig. Att byta fönster kan vara både 
lättare och gå fortare än många tror. Tillsammans med din 
bygghandlare vill vi hjälpa dig från hela vägen från önskemål 
till montage. Så här brukar resan till nya fönster se ut.

+ Med Fönsterväljaren kan du själv designa dina fönster. 
När du är klar skickas din förfrågan till den återförsäljare 
som du har valt, som återkommer till dig med en offert. 
Fönsterväljaren finns på trarydfonster.se. 

Fönsterväljaren

Traryd Fönster  |  01.
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02.
Moderna och 
vackra fönster

För de flesta handlar valet av fönster om aluminium eller trä. Våra fönster är 
tillverkade antingen helt i trä eller i trä med aluminiumbeklädd utsida. Vad du väljer 
är helt upp till dig. Ett aluminiumbeklätt fönster passar dig  som vill kombinera 
skönhet och kvalitet samtidigt som det i princip är helt underhållsfritt.

Trä är det perfekta valet för dig som gillar när det är 100 procent äkta, rakt 
igenom. Det är av samma kvalitet, har samma moderna teknik och vackra design 
som våra aluminiumbeklädda fönster.

Aluminium eller trä?
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Låt oss presentera våra fönster Optimal och Genuin. Skillnaden?  Båda har en 
 genuin träkärna i grunden men Optimal har dessutom en mattlackerad aluminium-
beklädnad på utsidan, för minimalt underhåll. 

I övrigt är de likvärdiga och har samma design. Handtaget är både estetiskt och 
greppvänligt designat, kanten på bågens profil är rak och fönstren har en 3 -glas 
 isolerruta med lågt U -värde som standard. Det här är fönstren för dig som vill 
 kombinera skönhet och kvalitet med säkerhetshöjande detaljer och funktionell 
 design. De finns i ett flertal varianter och med en rad olika funktioner.

Utåtgående 3-glasfönster
med eller utan  
aluminiumbeklädnad

02. |  Produkter
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I våra fasta fönster är glaset, precis som det  låter, 
fast monterat i karmen.  Det är med andra ord inte 
 öppningsbart. En av fördelarna är givetvis att risken för 
 värmeförluster minskar. En annan är det stora, obrutna 
ljusinsläppet. Föredrar du stora fönster partier och hela 
glasväggar, så är fasta fönster ett lämpligt val.

Ytterligare positiva faktorer är priset och 
säkerhetsaspekten. Fasta fönster är helt enkelt 
svårare att bryta sig in genom. Därför passar de 
bra i bottenvåningen och källaren, eller bredvid 
balkongdörrar, där det blir lättare att putsa från utsidan. 

Tack vare en mängd varianter när det gäller former 
och storlekar kan du lätt kombinera med andra typer av 
fönster och olika sorters dörrar.

Karmfasta

Utförande
Glas   3 -glas isolerruta

U-värde  1,1. Miljömärkt 0,8.

Material invändigt  Trä

Material utvändigt  Trä eller mattlackerad 

 aluminiumbeklädnad

Våra karmfasta fönster kan du i stort sett få i 

vilken form eller storlek som du önskar. Tala med din 

återförsäljare så får du hjälp att upptäcka alternativen. 

Våra utåtgående 3-glasfönster kan fås 

med extra lågt U-värde och som miljö-

märkta med Svanen. Läs gärna mer om 

Svanenmärkningen på sidan 51.
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Vridfönster är vår mest sålda modell. De förenar 
tradition och kvalitet med smart funktion. Enkla att 
öppna och stänga men svåra att  forcera tack vare  extra 
kraftiga beslag och specialkolvar som ger bra skydd 
mot inbrottstjuvar. 

Om handtaget vrids motsols öppnas fönstret till väd-
rings läge. Genom att, med hjälp av båda händerna, fri-
göra en integrerad vädringsspärr kan fönstret vridas 
180 grader, vilket underlättar fönsterputsningen och 
gör den mindre riskfylld. Inget balanserande på stegar 
eller hängande ut genom fönstret. 

Vridfönster

Utförande
Glas   3 -glas isolerruta

U-värde  1,2. Miljömärkt 0,9

Material invändigt  Trä

Material utvändigt  Trä eller mattlackerad 

 aluminiumbeklädnad

Vi tillverkar dina fönster så som du vill ha dem på 
knappa två månader. Men vi har även omkring 250 
modeller och storlekar av våra kunders vanligaste 
val i vårt lager för leverans till din bygghandlare på 
omkring en vecka.

Brett sortiment 
med kort  
leveranstid

+

02. |  Produkter
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Våra sidohängda fönster har en genomtänkt  design 
där linjerna och det enkla uttrycket passar på både 
äldre och moderna hus. Fönstret öppnas utåt  vilket 
gör det enklare att vädra utan att flytta runt saker på 
fönster  brädan. Fönsterbroms, som gör det möjligt 
att låsa fönstret i valfritt vädrings läge, är standard på 
 våra  sidohängda fönster. Det finns både vänster-  och 
 högerhängda alternativ och du kan välja mellan olika 
storlekar och modeller

Sidohängda fönster 

Utförande
Glas   3 -glas isolerruta

U-värde  1,2. Miljömärkt 0,9

 Material invändigt  Trä

Material utvändigt  Trä eller mattlackerad 

 aluminiumbeklädnad

Överkantshängda fönster är fönster där 
 gångjärnet sitter högst upp.  Ett smart val om det 
är lite trångt om svängrum, till exempel i en källare.  
Härdat glas utvändigt är standard.

Överkantshängt fönster 

+
U-värde är ett centralt begrepp när det handlar 
om fönster. Det anger hur mycket värme ett föns-
ter släpper ifrån sig – alltså hur välisolerat fönst-
ret är. Ju lägre U-värde, desto bättre. 

Ju lägre U-värde, 
desto bättre
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Solskyddsglas minskar behovet av ventilation 
och kylning. Vi erbjuder er två olika solskyddsglas. 
Ett ljusare, nästintill klart, och ett tonat. Det klara 
släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas 
men stänger ute två tredjedelar av solvärmen. Det 
tonade släpper in hälften av dagsljuset och endast 
en fjärdedel av värmen.

Behagligt 
inomhusklimat 
med solskyddsglas

Tack vare en modern och säker  konstruktion 
påminner Sideswing om ett sidohängt fönster. 
Skillnaden är att det kan vändas kring en  vertikal 
axel i fönsterbågen och på så sätt kan utsidan 
 putsas inifrån. Genom att frigöra vädringsspärren 
kan fönstret roteras för att vändas ut och in. Dolda 
beslag gör att Sideswing kan monteras i  anslutning 
till vanliga vridfönster utan att skillnaden  
syns  utifrån. 

Sideswing

Utförande
Glas   3 -glas isolerruta

U-värde  1,2. Miljömärkt 0,9

Material invändigt  Trä

Material utvändigt  Mattlackerad 

 aluminiumbeklädnad

Tack vare designen och den matta kulören blir 
aluminiumbeklädnaden på våra fönster förvillande 
lik trä. Andra designfördelar med våra fönster för 
ditt hus exteriör är att våra populära vridfönster 
har dolda beslag och eventuella spaltventiler har 
dolt luftintag. 

Aluminium som  
ser ut som trä

+
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Vill du ha en dörr som släpper in ljus och  öppnar 
upp mot världen utanför så är  fönsterdörrar 
att  rekommendera. De finns i en mängd olika 
 utföranden, men har samma grunddesign som 
fönstermodellerna. Dessa öppnas utåt, har  precis 
som  fönstren fönsterbroms som standard, och 
du kan välja mellan enkel  och pardörrar, med eller 
 utan spröjs, helglasade eller med bröstning (med 
 fyllning i den nedre delen).

Fönsterdörrarna, som har fallkolvsspanjolett  
 (handtaget fjädrar tillbaka när du släpper det) 
 levereras med 3- glas isolerruta. Säkerheten är 
mycket hög, men du kan om det känns angeläget 
uppgradera till en ännu  högre nivå.

Fönsterdörrar 

Utförande
Glas   3 -glas isolerruta

U-värde  1,2. Miljömärkt 0,9

Material invändigt  Trä

Material utvändigt  Trä eller mattlackerad 

 aluminiumbeklädnad

Handtaget 
Handtaget till våra fönsterdörrar fungerar på samma 

sätt som på vanliga dörrar, alltså att du trycker ner det 

och sen fjädrar det tillbaka när du släpper det. Detta 

gör exempelvis att du enkelt kan öpnna dörren med 

armbågen när du har händerna fulla. Praktiskt när 

kaffebrickan ska ut på altanen.  

Viktigt att tänka på: 
Underkanten på fönsterdörrens glas ska linjera med 

samma kant på fönstret som sitter intill. Därför är det 

viktigt att välja fönster och  fönsterdörr med samma 

typ av glasning. Se ”Bröstningsmått” på sid. 48.
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Pardörr. Fyllning i nedre del.

Enkeldörr. Helglasad.
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Gård är namnet på vårt mest traditionella fönster. Ett tidlöst och vackert 
 träfönster med 2 -glas isolerruta. Gård passar framför allt till fritidshus, garage, källare 
och andra utrymmen där kraven på isolering är något mindre och för den som inte har 
någonting emot att med jämna mellanrum ägna sig åt lite putsning och målning.

Sidohängda träfönster

02. |  Produkter
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Gård är ett sidohängt, utåtgående  träfönster 
med 2-glas isolerruta. Till skillnad från de andra 
 fönsterserierna från Traryd Fönster har Gård  klassiskt 
rundad profil på  insidan. Den traditionella stilen 
 förstärks genom att fönstret öppnas och stängs med 
fönsterhakar istället för moderna vridhandtag. 

Sidohängda träfönster

Utförande
Glas   2-glas isolerruta

U-värde  1,5

Material invändigt  Trä

Material utvändigt  Trä

Traditionella fönsterhakar och beslag förstärker den 

geniuna känsla man vill åt. Beslagen finns både för-

nicklade och i mässing, du väljer det du tycker passar 

just ditt hus bäst.
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Ett modernt träfönster med aluminiumbeklädd utsida som kräver minimalt med 
underhåll. Fönstret är sidohängt och öppnas inåt vilket gör det enkelt att putsa. På så 
sätt lämpar det sig i stadsmiljö på högre hus, där kraven på till exempel ljudisolering är 
höga. Säkerheten och slitstyrkan är dokumenterad och det finns många möjligheter 
att anpassa och komplettera fönstret efter omgivningen.

Att leverera fönster till byggen av bostads-  och kontorshus ställer speciella krav. 
Det krävs naturligtvis produkter med rätt kvalitet, hållbarhet och energi ekonomi. Men 
man måste också kunna svara upp mot kundernas krav på leveranssäkerhet, tydliga 
och klara offerter och bra kommunikation. Vi har erfarenheten, branschkännedomen 
och fönsterserien Intakt.

Inåtgående 2+1- och 
 3-glasfönster med  
aluminiumbeklädnad
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Det finns två varianter av våra inåtgående fönster.  
Den ena har 3 -glas isolerruta och den andra är kopplad  
med 2 -glas isolerruta och enkelglas. Varianten med 
2+1 -glasfönster har en ljuddämpande luftspalt mellan 
inner - och ytterbågen, vilket gör det lämpligt i stads-
miljöer och på  andra ställen där ljudvolymen är hög. 
Båda de sidohängda fönstren finns som 1 -, 2- och 3-luft. 
Inåtgående 2 -luft kan även fås som mötesbåge.

Inåtgående fönster 

Utförande
Glas   2+1 -glas eller 3- glas

U-värde  1,1 (2+1- glas), 1,2 (3 -glas)

Material invändigt  Trä

Material utvändigt  Mattlackerad 

 aluminiumbeklädnad

Kipp-dreh-funktion 
Kipp-dreh-funktionen är en smart 

lösning som gör att fönstret kan 

öppnas både horisontellt och 

 vertikalt, vilket innebär att du kan 

välja att endast öppna fönstret 

upptill för vädring. Kipp-dreh finns 

på både 3 -glas och 2+1.

Väljer du ett fönster med två 

 öppningsbara delar kan du få dem 

både med en stående mittpost, 

 eller som här med mötesbåge som 

ger en stor fönsteröppning. 

Fönster och fönsterdörrar 

från  serien Intakt går att få som 

 Svanenmärkt med extra lågt U-värde.
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God ventilation är viktigt för vår hälsa och väl-
mående. Ventiler och vädringsbeslag som du kan 
använda för att släppa in luft. Men luften måste 
också komma ut. Därför gäller det att ha en fung-
erande ventilation med exempelvis ett frånluftsys-
tem eller självdrag. Fukt och partiklar leds då ut 
och ditt hem upplevs som friskt och inbjudande. 

Friskt inomhusklimat

+
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Även här finns det flera alternativ. En är  inåtgående 
2+1 -glas eller 3-glas isolerruta, den  andra öppnas 
utåt och har kopplade 2+1 -glas. Båda har ut vändig 
aluminium beklädnad. Den inåtgående används 
 mycket i lägenheter, där de små franska balkongerna 
 förut sätter att dörren öppnas inåt. 

Tack vare sin ljuddämpande luftspalt, så är den 
 utåtgående fönsterdörren lämplig när man vill 
 utestänga  buller och oljud.

Fönsterdörren kan också fås med samma sorts 
spröjs som fönstren. Viktigt att tänka på är att undre 
kanten i dörrens glas ska linjera med samma kant på 
fönstret.  Välj alltså fönster och fönsterdörr med samma 
 glasning. Många väljer enkeldörrar, men pardörrar är 
också ett stilfullt alternativ.

Fönsterdörr

Utförande
Glas   2+1-glas eller 3-glas

U-värde  1.2 (2+1-glas), 1,1 (3-glas)

Material invändigt  Trä

Material utvändigt  Mattlackerad 

 aluminiumbeklädnad

Utåtgående, helglasad 

 enkeldörr.
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Skjutdörrar ger stora ljusinsläpp och skapar en känsla av rymd. Väljer du våra 
skjutdörrar får du lättanvända och energisnåla produkter av hög kvalitet, som håller 
sig vackra i vårt svenska klimat. Och självklart matchar designen väl med våra fönster.

Enkla- och dubbla 
 skjutdörrar med 3-glas 
 isolerruta
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Skjutdörrar

Fast parti

De fasta partierna har personsäker 3- glas isolerruta med 

ett U- värde på 1,2 i standardutförande. De kan fås helt i trä 

eller med aluminiumbeklädnad. 

Närliggande fönster, alltså fönster som sitter antingen 

ovanför eller bredvid en skjutdörr, kallas överljus (ovanför) 

och sidoljus (bredvid). Överljus och sidoljus kan fås i mått 

som passar skjut dörren, med såväl raka som sneda kanter.

Personsäkert glas in  och utvändigt är standard i sido-

ljusen, men inte överljusen. Överljuset kan förses med 

 linjerade poster, så kallade rutavdelare.

På trarydfonster.se finner du mer information  

och inspiration.

Vi har två typer av skjutdörrar: Skjutdörr A och Skjut-
dörr C.  Skillnaden är att Skjutdörr C är en dubbelvariant 
av A, som är en enkel  skjutdörr. Den vänstra skjutdörren 
på C har gångdörr som standard. Skjutdörrarna har per-
sonsäkert 3 -glas som standard, ett U värde på 1,2 och går 
att få antingen helt i trä eller med aluminiumbeklädd utsida. 

På insidan av dörrarna (båda på Skjutdörr C) sitter 
ett hand tag medan utsidan är försedd med dragkopp. 
När du vrider handtaget nedåt lyfts dörren och kan lätt 
 skjutas åt sidan. Den rörliga delen glider då smidigt 
 innanför/bakom den fasta, vilket underlättar vid skötsel 
och rengöring.
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Skjutdörr A Enkel Skjutdörr C Dubbel

Du kan modifiera din 

skjutdörr på en rad olika 

sätt. Bilderna ovan visar 

insidan, där Skjutdörr A 

är vänsterhängd.

Produkter  |  02.

31



Vi gillar att ge dig valfrihet. Hos oss kan du 
 välja det som passar dig och ditt hus allra bäst. 
Vi  erbjuder dig alla tillbehör du kan behöva för att 
ge  insynsskydd, dämpa solsken och stänga ute 
 insekter. Vi kan även hjälpa dig att höja säkerheten 
för dig och din familj. Det viktiga för oss är att du får 
det som du tycker är vackert och vill ha.

Design och 
funktion

Färger 33 

Poster och spröjs 34-37 

Plissé och persienn 38-39 

Glas och fyllningar 40-41 

Handtag 42-43 

Ventilation 44-45
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Det är du som bestämmer designen på dina nya 
 Traryd Fönster. Du får välja färg fritt till insida, utsida och 
 eventuella spröjs, men vi har även flera standardfärger 
som passar till de allra flesta hus.

Färger

Träkulörer
Oavsett om du väljer lasyr eller täckfärg kommer du att 
kunna skymta träets ådringar, ostörda mönster som 
vittar om fönstrets ursprung. Däremot kommer fönst-
rets utseende på insidan aldrig att störas av synliga 
kvistmärken.  

Vi erbjuder dig sex standardträfärger, där de vita 
 täckfärgerna ingår i grundpriset. Föredrar du en annan 
färg än dessa så har du självklart valmöjligheten att få 
dina nya fönster med specifika NCS- eller RAL-färger.

Svart lasyrTeak lasyrBrun lasyrFuru lasyrVit täckfärg

NCS S 0502-Y

Täckfärg  

Klarvit

NCS S 0500-N

Aluminiumkulörer
Här är våra tio standardfärger för aluminiumbeklädda 
fönster, där samtliga ingår i grundpriset. Precis som 
med träkulörerna har du möjligheten att göra egna,   
 unika val av kulör.

Antracitgrå

RAL 7016

Anodic

Brown

Brun

RAL 8017

Svart

RAL 9005 

Brunröd 

RAL 3011

Vit

RAL 9010

Klarvit

NCS S 0500-N

Anodic

Natur

Ljusgrå

RAL 7035 

Silvergrå

RAL 7001
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Om du väljer att ge dina fönster utsmyck-
ningar i form av poster och spröjs eller  inte 
kan ha stor betydelse för ditt hus stil och 
känsla. Moderna hus har ofta en enkel och 
minimalistisk stil med ospröjsade fönster, 
men det är även populärt att ge ett modernt 
hus ett accentfönster med spröjs och en 
 annan kulör än de övriga. Till många andra 
hus är det en självklarhet med spröjs, då de 
skulle se tomma och ödsliga ut utan. 

Stora valmöjligheter 
Spröjs från Traryd Fönster är tunna lister 
som ligger utanpå glaset eller mellan glas-
skivorna. Poster är bredare och de delar upp 
glaset fysiskt.  

Våra olika fönsterserier erbjuder olika 
 lösningar för spröjs. Här visar vi upp de mest 
populära för varje serie. Men det finns ännu 
större möjligheter med poster och spröjs för 
att du ska få det som passar dig och ditt hus 
bäst. Din bygghandlare hjälper dig att hitta rätt.

Poster och spröjs
Spröjs till Optimal, Genuin och Intakt 3-glas

Vill du efterbeställa spröjs,  
 solskydd eller insektsnät? Det är 

du varmt  välkommen att göra hos din 
återförsäljare!  Använd dig gärna av QR- 
koden som  sitter i fönsterkarmen på ditt 
fönster för att  alla uppgifter om fönstret  
som du önskar  beställa till blir rätt.  

+

S 00:01 S 00:10S 00:02 S 00:20 S 00:11 S 00:12 S 00:21 S 00:31S 00:22 S 00:22  
förskjutna

S00:10 
+S00:01

S00:10
+S01:00

S 00:42S 00:41S 00:32 S00:10 
+S00:02

S00:10 
+S00:12

S00:10 
+S00:11

S00:11
+S00:01

S00:11
+S00:11

S 01:00 S 10:00S 02:00 S 20:00 S 01:10S 11:00 S 12:00 S 01:20S00:12
+S00:13

S00:21 
+S00:11

S10:00 
+S01:00

S 02:10 S10:00 
+S00:01

S10:00 
+S00:02

S10:00 
+S02:00

S10:00 
+S00:12

S10:00 
+S00:11

S 01:11 S 01:21 S 02:20

S11:00+S00:01S11:00+S00:11 S11:00+S00:11 S01:10+S00:11S01:10+S00:01 S00:12+S00:11 S02:10+S00:11S02:10+S00:01 S12:00+S00:11 S11:10+S00:11
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Spröjs Traryd Optimal  
och Traryd Intakt 3-glas
Till dessa fönster finns både mellanglas- och 
utanpåliggande spröjs. Mellanglas spröjs är 
 vita och finns i bredderna 26 och 45 millimeter. 

För de utanpåliggande spröjsen är deras 
form, om de har rätta vinklar eller är X-formade 
(SPX), avgörande för material och färgutbud. 
Spröjs med räta vinklar är i aluminium och de 
fås i samma färg som den som är på fönstrets 
utsida. 

X-formade spröjs är vita och gjorda av PVC. 
Utanpåliggande aluminiumspröjs finns i 
 bredderna 71 millimeter respektive  
31  millimeter och PVC-spröjs i 71 respektive  
34 millimeter.

Spröjs till Traryd Genuin
Till Traryd Genuin gäller samma utbud som till 
Optimal och Intakt 3-glas, förutom att spröjs 
med räta vinklar i annan färg än vit är av trä och 
kan fås i valfri färg eller lasyr. Träspröjs finns i 
bredderna 30 och 66 millimeter. 

Svart lasyr på insidan av fönster är idag ett av 
 våra kunders mest populära val. Tack vare den hö-
ga  kontrasten och att träets ådring syns genom la-
syren upplevs många gånger fönsterkarmen som 
en vacker tavelram runt utsikten från huset.  

Gör utsikten till tavlor 

+

SPX kan kombineras med våra övriga 

spröjsmodeller, se exempel:

SPX-lösningar:

SPX-spröjs är tillverkade i PVC och är alltid vita.

SPX1

SPX2

SPX3

SPX2+01:20SPX2+S00:11
+S00:10

SPX2+00:21

SPX3+00:22 SPX3+22:00

S 00:01S 00SPD:11 3 solfjäderspröjs
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Spröjs till Gård och Intakt 2+1-glas

Lösa utvändiga spröjs 

är  alltid i  samma färg 

som fönstrets  utsida. 

Invändig spröjs i 

 isolerruta är däremot 

alltid vita.

Spröjs – Traryd Fönster Gård
Till Traryd Gård erbjuds utvändig träspröjs i valfri färg 
eller  lasyr eller vitmålad PVC-spröjs, samt mellanglas-
spröjs. Utvändig spröjs har alltid samma färg som fönst-
rets  utsida och har en vacker passform. Träspröjs finns i 
bredderna 66 respektive 30 millimeter. 

Spröjs – Traryd  
Fönster Intakt 2+1-glas
Till Traryd Intakt 2+1-glas med 

2+1-glas  erbjuder vi glasdelande, 

fasta spröjs i vit  aluminium i bredd 

62 respektive 35 millimeter.

S 00:01 S 00:02 S 00:12

S 00:41S 00:10 S 00:20 S 00:22S 00:21 S 00:31S 00:30S 00:11

S 01:00 S 11:00 S 01:10 S 01:20 S 01:30

03. |  Design och funktion

36



Har du svårt att bestämma dig för vilken spöjs-
kombination som blir bäst? Testa att sätta tejp 
på fönstren i de kombinationer du väljer mellan! 
 Därefter kan du beställa de spröjs du önskar. På 
vår hemsida finns ett formulär som underlättar din 
 efterbeställning av spröjs. 

Vill du efterbeställa 
spröjs?

+
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Persienn och plissé

Persienner Intu, Basic och Roulette
För att det ska finnas persienner som passar till alla olika fönster och smaker 
erbjuder vi tre olika modeller Intu, Basic och Roulette. Samtliga manövreras med 
snöre och vridstång och har alltid vita över- och underlister. Till alla tre kan du välja 
mellan flera olika färger på lamellerna – välj efter vad som matchar ditt hem för att 
stänga ute solljus eller tillfälligt förhindra insyn. 

Intu Persienn
En invändig och frihängande persienn där reglage eller snören är inbyggt i persien-
nen. Det är både praktiskt och förstärker den stilrena designen. Intu Persienn  passar 
till alla fönster och fönsterdörrar från Traryd Fönster och designen matchar  
Intu Plissé. 

Basic Persienn
En klassisk och invändigt frihängande persienn som passar alla fönster och fönster-
dörrar från Traryd Fönster.

Roulette Persienn
Till fönster i serien Intakt med 2+1-glas ska du välja persiennen Roulette. Persiennen 
monteras i fabriken.

All information om vilka färger på lamellerna du kan välja mellan och vilka mått 
som erbjuds till de olika persiennerna på trarydfonster.se.

För mycket av det goda? Det finns trots allt 
tillfällen då du faktiskt inte vill släppa in lju-
set i dina rum. Ibland är dämpat ljus vilsamt 
och det du bäst behöver. Vi har ett brett sor-
timent med funktionella och hållbara sol-
skydd som även är bra som insynsskydd.

Intu Persienn
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Plisségardiner Easy och Intu
Våra plisségardiner Easy och Intu består båda av en  vacker veckad väv som  sitter 
mellan vita över- och  underlister. Du kan välja mellan olika ljusreglerande tyger  
– från  genomskinliga till mörkläggande. Skillnaderna mellan dem handlar om  design 
och funktion.

Både Easy och Intu Plisségardin passar alla fönster och fönsterdörrar från  
Traryd Fönster.

Easy Plisségardin
Easy Plisségardin är en smäcker produkt som  monteras  enkelt på glaset med ett 
snäpp. Tack vare magneter i  profilen minimeras risken för glipor när plissén är 
stängd. Den kan justeras enkelt och steglöst både från toppen och botten och flyttas 
över hela glasytan med hjälp av en hand.

Intu Plisségardin
Intu Plisségardin matchar Persienn Intu – perfekt för dig som vill ha  matchande 
 plisséer och persienner i ditt hus. Den monteras med skruvar på insidan av 
 fönsterbågen och har tvåvägsfunktion. Det gör att den manövreras steglöst uppifrån 
och nedifrån över hela fönstrets yta. Plissé Intu kan även fås med envägsfunktion 
som endast regleras uppifrån, precis som en persienn.

All information om vilka tyger du kan välja mellan, vilka ljusegenskaper de har 
och annan information om utbudet av plisséer finns på trarydfonster.se.

Intu Plissé
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Glas och fyllningar
Ett modernt fönster har flera glasrutor i 
minst en glaskassett, en så kallad isolerruta. 
Genom  olika  behandlingar och kombinatio-
ner kan  fönstren få flera olika egenskaper 
och de ger dig stora  möjligheter att skapa 
det hem du drömmer om. I  fönsterdörrar 
kan glas med fördel kombineras med en 
 fyllning för att du ska få exakt det utseende 
på dörren som du vill ha.

Traryd Fönster har väl genomarbetad design för 

att vara vackra, så underhållsfria som möjligt och 

mycket hållbara. Så här ser ett Traryd  Optimal, 

med aluminiumbeklädnad och 3-glasruta,  

ut i  genomskärning.

Energiglas
Alla våra fönster innehåller minst ett energiglas som 
 minskar värmeförluster. Det har en tunn genomskinlig 
 metallisk beläggning som tillåter kortvågig solvärme att 
stråla in men hindrar långvågig rumsvärme att stråla ut. 
För att ytterligare förbättra fönstrets energivärde fylls 
spalten/spalterna närmast energiglaset med argongas 
som minskar värmetransporten hos produkten.

De flesta av våra fönster går att få som Svanenmärkta  
 genom att du väljer till ett extra energiglas och varmkant 
(med varmkant ersätts metallisten i isolerrutan med en grå 
distanslist i kompositmaterial. Den är mer isolerande än en 
metallist och bidrar till att sänka produktens U-värde).

 
Olika kombinationer av fönsterglas  
ger olika resultat:

3-glas
Har tre tätt sammanfogade glas med mellanliggande 
 metallskenor. De två spalterna ger utmärkt isolering och 
är standard för energieffektiva fönster. Detta gör att du 
bland annat kan ha fönster från golv till tak utan för stora 
 värmeförluster. Du får dessutom bra ljudisolering.

2-glas
Detta glas har två fasta och tätt sammanfogade  skivor. 
Funktionen är densamma som i 3-glas, men  eftersom 
det bara finns en spalt blir isoleringseffekten  mindre. 
2-glas kan vara ett bra alternativ till förrådet eller 
 garaget, men även till sommarhus.

Imma på fönster upplevs sällan som 
 positivt. Men om det är bra eller  dåligt  beror 
på var på dina fönster som  imman  sitter. 
 Imma på insidan av fönstren  bildas när den 
inre glasrutan är kallare än  rummet och det 
är ett tecken på att fönstret är  dåligt  isolerat. 
Även dålig ventilation och fuktig miljö kan 
orsaka imma på insidan av  fönstren. Imma 
på insidan är inte bra, då  insidan av ett föns-
ter inte är lika tålig som utsidan. Imma på 
 utsidan av fönster är tvärt emot ett tecken på 
att fönstret är välisolerat  och brukar  vanligen 
uppstå under höstmorgnar, för att sedan 
 försvinna under dagen.

+
Imma på fönster
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Solskydd tonat. Solskydd klart.

Ornamentglas

Granit.

Klarglas.

Ornamentglas Frost. Ornamentglas 

Cotsvold.

Kopplat 2+1-glas
Har en inre och en yttre fönsterbåge. I den inre sitter en 
2-glas isolerruta och i ytterbågen ett enkelglas. De två 
 bågarna är kopplade. Detta innebär att de sitter ihop, 
men kan tas isär vid behov. Du kan alltså till exempel 
sätta in  persienner mellan bågarna med denna typ av 
glas. 2+1-glas har en ljuddämpande luftspalt som gör 
att de passar extra bra i bullriga miljöer. Ur isolerings- 
och energisynpunkt är 2+1 glas bättre än 2-glas men 
sämre än 3-glas.

Oavsett glaspaket så kan du  
ge dina fönster följande egenskaper:

Personsäkert glas
Personsäkerheten blir viktig när det gäller dörrar och 
 andra glasytor som går ned till golvnivå. Personsäkra 
glas  eliminerar risken för skärskador om olyckan skulle 
 vara framme. Sådant glas ska användas i alla produkter 
som  sitter lågt. Det finns två sorter av personsäkert glas:
• Laminerat glas – En laminering håller ihop glaset 

så att det blir starkt. Lamineringen förhindrar att 
 skärvor sprids om glaset skulle spräckas.

• Härdat glas – får inte vassa kanter om det skulle gå 
sönder.

Solskyddsglas
Solskyddsglas minskar behovet av ventilation och 
 kylning. Vi  erbjuder två solskyddsglas. Ett ljusare, som 
är nästintill klart, och ett tonat. Det klara ger  nästan 
 lika mycket ljus som vanligt glas, men tar bort två 

tredjedelar av solvärmen. Det tonade släpper in hälften 
av ljuset och en fjärdedel av värmen.

Ornamentglas
Ornamentglas fungerar som insynsskydd och passar 
till  exempel badrumsfönster.

Självrengörande glas
Har en beläggning på utsidan som reagerar på UV-
strålningen i solljuset. Det får organisk smuts att lösas 
upp och sköljas bort när det regnar. För att funktionen 
ska fungera perfekt krävs att både sol och vatten når 
 glaset. Om fönstret sitter skyddat kan du därför behöva 
skölja av  det ibland.

Antikondensglas
Antikondens glas är ett färgneutralt glas som minimerar  
 före komsten av utvändig kondens, imma och frost. En 
 beläggning på utsidan av glaset gör att temperaturen 
på  glaset ökar. Anti kondensglas erbjuds till våra utåt-
gående 3-glasprodukter med  U-värde 0,9 eller lägre.

Fyllningar i fönsterdörrar
Traryd Fönster erbjuder fönsterdörrar som är 
 hel glasade och som har bröstning, det vill säga att 
 dörren har en  övre del med glas och en nedre del med 
glas  eller fyllning. En  fyllning har insida av trä, ett 
 isolerande  material och en  utsida av trä eller aluminium 
 beroende på vad du har valt för produkt.

Vi erbjuder även fyllningar med högre brandsäkerhet,  
inbrottssäkerhet och ljudreducering.

Design och funktion  |  03.
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Handtag
Ett vackert fönsterhandtag tänker man vanligtvis inte på  
– förrän den dag det kärvar och  fungerar dåligt. Därför är våra 
handtag starka, robusta och greppvänligt designade, utan att 
det smäckra utseendet går förlorat. 

Tillval till fönsterhandtag
För att få högre säkerhet erbjuder vi fönsterhandtag med både barnspärr 
och lås. 

En barnspärr gör att det krävs två händer för att kunna trycka in spärren 
och vrida handtaget. Det minimerar risken att ett barn lyckas öppna fönstret. 

Ett låsbart handtag gör att fönstret inte går att öppna från insidan utan 
nyckel. Vi erbjuder två nivåer av låsbara  handtag. Ett traditionellt och ett 
 rejälare som klarar tester för den  europeiska inbrottsklassningen RC2. 

Handtag till fönsterdörrar
Vi erbjuder flera olika lösningar för handtag till fönster dörrar, för att vara 
säkra på att det finns minst ett val som passar dig och ditt hem.
Till våra utåtgående fönsterdörrar i serierna Optimal och Genuin fungerar 
 handtagen på samma sätt som vanliga dörrar, alltså att du trycker ned det och 
sedan fjädrar det tillbaka när du släpper det. Det gör exempelvis att du enkelt 
kan öppna dörren med armbågen när du har händerna fulla. Men önskar du ett 
handtag som öppnas med traditionell handtagsrörelse så erbjuder vi även det. 
Handtagen går att få med låscylinder på såväl in- som  utsida. Standard är 
dock att fönsterdörren endast går att låsa från insidan med hjälp av  
ett  spärrvred.

Våra inåtgående fönsterdörrar i serien Intakt erbjuds med samma 
 handtagsmöjligheter som fönstren, medan de  utåtgående dörrarna erbjuds 
med flera olika lösningar med handtag med traditionell handtagsrörelse.  

Klassiska fönsterhakar
Klassiska fönsterhakar är standard till serien Gård. 

Klassiska fönsterhakar är 
standard till serien Gård. Här visas 
de som förnicklade, men de finns 
även i mässing utan pristillägg.

BarnspärrSäkerhetshandtag RC2 Låsbart handtag

Enkeldörr insida Enkeldörr utsidaFönster insida
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Solskyddsglas minskar behovet av ventila-
tion och kylning. Vi erbjuder två olika  sorters 
solskyddsglas. Ett ljusare, som är nästintill 
klart, och ett tonat.

Solskyddsglas  
för behagligt  
inomhusklimat

+

Ett bra inomhusklimat blir allt viktigare. Andelen människor som lider 
av allergi och astma har ökat de senaste årtiondena. Många gånger är 
orsaken hus med dålig ventilation.

Ventilation är alltså avgörande för inomhusklimatet. I vårt sortiment finns venti-
ler och vädringsbeslag som  släpper in frisk luft. Men luften måste också komma 
ut.  Därför  gäller det att ha en fungerande ventilation med exempelvis ett frånluft-
system eller självdrag. Fukt och  partiklar leds då ut ur bostaden. När man place-
rar ut vädrings beslag eller ventiler bör man ha i åtanke att de släpper in ljud.

Spaltventil
Vi erbjuder en diskret och praktisk spaltventil som  sitter i fönsterkarmen. Ventilen är 
helt dold på utsidan av  öppningsbara fönster och fönsterdörrar. Spaltventilen är vit 
till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer. Den går att öppna helt, till 
hälften och stänga helt. 

Ventilationsbeslag
Vårt ventilationsbeslag för utåtgående fönster är  barnsäkert och typgodkänt enligt 
Boverkets byggregler.  Handtaget är gjort av plast och har ett fast vädringsläge som 
 träder i  funktion automatiskt när fönstret öppnas. När  fönstret  sedan ska stängas 
trycks armen på ventilationsbeslag åt  sidan samtidigt som fönsterbågen dras igen.

Vädringslucka och Kipp-dreh till Intaktfönster
Till våra fönster i serien Intakt har vi ytterligare två lösningar för tilluft. En vädrings-
lucka som kan placeras i samma karm som ett fönster, eller för sig själv direkt i 
 fasaden. Vädringsluckan  har ett utvändigt galler med ett insektsnät på insidan.  
Den  invändiga vädringsluckan är välisolerad. Kipp -dreh- funktionen är en smart 
 lösning som gör att fönstret kan öppnas  både  horisontellt och vertikalt, vilket innebär 
att du kan välja att endast öppna fönstret  upptill för vädring.

Ventilation
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Kipp-dreh Vädringslucka

Spaltventil

Ventilationsbeslag
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Traryd Fönsters historia börjar med en driftig entreprenör vid namn Otto 
Pettersson som tillbringade flera år i USA i sin ungdom och tog med sig erfarenheter 
därifrån till Sverige. Här etablerade han sig som byggmästare och år 1935 startade 
han Traryds snickerifabrik i Traryd i Småland, vars produktion inriktades på 
byggnadssnickerier, inredning, fönster och dörrar. 

Föga anade väl Otto att hans företag skulle bli ett av Sveriges ledande inom sitt 
område. 1984 bytte Traryd Snickerier namn till Traryd Fönster. Tretton år senare 
bildades Svenska Fönster, inom vilket Traryd Fönster blev ett varumärke. Och 
ytterligare några år senare flyttades produktionen till en av Sveriges största och mest 
hållbara fönsterfabriker i Edsbyn i Hälsingland. 

Här vårdar Svenska Fönsters omkring 800 medarbetare Traryd Fönsters 
hantverkstradition med att bygga kvalitativa träfönster. Men i dag har de även hjälp av 
högteknologisk utrustning för att förbättra både arbetsprocessen och arbetsmiljön. 
Här både röntgas och scannas exempelvis virket för att upptäcka defekter som inte är 
synliga för det mänskliga ögat. 

Genom att alla medarbetare involveras i att utveckla sina arbetsprocesser kan vi 
lova att vi även i framtiden ska vara ett av Sveriges ledande fönstervarumärken och 
leverera högkvalitativa, vackra och moderna fönster till er kunder. 

Svensktillverkade 
kvalitetsfönster sedan 1935

47
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Fönstrets modulmått
Måttangivelsen för våra fönster skrivs bredd x höjd.   Måttenheten är 
 ”modulmått” och avser egentligen måttet på det hål fönstret ska monteras i. 

Exempel: Modulmåttet 12 x 14 avser ett hål med  måtten  1 200 x 1 400 mm. Till 
det passar ett fönster med måtten   1 180 x 1 380 mm. Fönstret är alltså 20 mm 
mindre än   fönsterhålet på varje ledd. Detta är nödvändigt för att lämna plats 
för monteringsbeslagen och isoleringen runt om.

Bröstningsmått
Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett  bröstningsmått, där det 
 närliggande fönstret styr, vilket motsvarar 10 x 21/12.

Kom ihåg att alltid ange bredd x höjd och inte tvärtom.

Höger- eller vänsterhängt?
Fönstrets hängning räknas från den sida där gångjärnet  sitter, utifrån det håll 
vilket fönstret öppnas emot dig.  Om det är lika med ”sett inifrån” eller ”sett 
  utifrån” beror alltså helt på om fönstret är inåt- eller utåtgående.  Titta på bilden 
så klarnar det nog. 

Här lönar det sig att ta det lugnt och vara noggrann. Kolla helst en extra gång 
med din återförsäljare så att  dina nya fönster verkligen öppnas åt det håll du 
tänkt dig.

Luft
Vad är egentligen 1-lufts-, 2-lufts- och 3-luftsfönster? Förklaringen är faktiskt 
ganska enkel.  Siffrorna anger hur många öppningsbara delar fönstren har. 
En öppningsbar del  =  1-luft, två öppningsbara delar  =  2-luft. 

Att beställa fönster

1 380 x 980

(14 x 10)

Differensen är 20 mm.

1180 x 1380

(12 x 14)

1780 x 1180

(18 x 12)

10

12 /12

10

Högerhängt Vänsterhängt

Vänsterhängt Högerhängt

Utsida

Insida

1-luft 2-luft 3-luft
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U-värde är ett centralt begrepp när det handlar om  fönster. Det anger hur 
mycket värme ett fönster släpper ifrån sig – alltså hur välisolerat fönstret är.  
Ju lägre U-värde, desto bättre.

Våra fönsters U-värden framgår i specifikationen intill varje produkt. Men här 
följer en generell jämförelse mellan våra fönster:

Tvåglasfönster: 1,5
Treglasfönster: 1,1-1,2
Treglasfönster med energiglas och  
varmkant (våra Svanenmärkta fönster): cirka 0,9

Vad är U-värde?

Bra både för klimatet och för dig
Vi vet alla att vi måste minska vår miljö- och klimatpåverkan och för att få stor 
effekt är det bra att börja med sitt hem. Bostäder och lokaler står nämligen för 
mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Energieffektivisering 
av byggnader är därför ett viktigt område för att nå våra globala hållbarhetsmål. 
Men att byta ut äldre fönster mot energieffektiva fönster gynnar även dig och din 
ekonomi i det långa loppet, för enligt Energimyndigheten släpper dåligt isolerade  
fönster ut en tredjedel av värmen som ska värma upp ett hus. Din uppvärmnings-
kostnad minskar alltså, de nya fönstren höjer värdet på ditt hus och du får en 
ökad komfort inomhus. Och du är redan på god väg – för Traryd Fönster har ett 
brett utbud av energimärkta fönster.

Vad är energimärkta fönster?
Energimärkta kvalitetsfönster är designade för att minimera husets värmeför-
luster genom högt ställda krav på både tätning och isoleringsförmåga. Energi-
märkningen är ett bevis på att vi har gjort tester/beräkningar enligt internationell 
 standard och att protokollen har granskats av ett opartiskt testinstitut. Resulta-
ten  redovisas i form av en varudeklaration med fönstrets energiprestanda.

Du kan snabbt och enkelt räkna ut hur mycket du kan spara genom att byta 
till energimärkta fönster på energifonster.nu.

Energieffektiva fönster
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Österfasad: 

Varför inte ha sovrummet åt  öster 

och väckas av morgon ljuset? 

 Denna fasad blir inte så varm 

som väster fasaden  vilket gör den 

 lämplig för just sovrum, barnrum 

och vardagsrum med fönster som 

går att öppna för vädring. 

Norrfasad: 

Här får du minst direkt solljus. 

När  solen lyser står den lågt och 

 kommer långt in i rummet. Det 

här ljuset upplevs som svalare och 

 mjukare, vilket passar till kök och 

arbetsrum. Norr fasader håller sig 

svala på sommaren och fönster 

som går att öppna för  vädring är 

därför lämpliga här. 

Västerfasad: 

Lågt stående eftermiddagssol 

ger ett varmt och behagligt ljus 

som når långat in i rummet och 

ger ett relativt stort tillskott av 

 värmeenergi. 

Söderfasad: 

Här står solen högt och ger ett 

starkt ljus oavsett årstid, vilket 

 kräver lite mer av dina fönster och 

dess tillbehör. Solskyddsglas som 

stänger ute delar av solvärmen 

kan vara väldigt bra, precis som en 

 utvändig solavskärmning och in-

vändiga persienner eller plisséer. 

Oavsett väderstreck och placering av  rummen 
bör du inte rädas att släppa in gott om dagsljus i  alla 
rum. För mycket solvärme kan alltså lätt stängas  
ute, persienner och plisséer kan även ta bort 
 oönskad insyn – precis som växter och  gardiner. 
Och den mörka känsla som fönster kan ge om 
 kvällar och nätter kan trollas bort med belysning 
 utanför fönstret. 

I vilket väderstreck och var i fasaden du place-
rar dina fönster har stor påverkan på mängden 
 värmeenergi och dagsljus som de kan överföra till 
rummet. 

När du ska välja placering till dina fönster bör du 
därför fundera över hur solen rör sig vid olika års-
tider och tider på dygnet. Solens höjd över horison-
ten varierar mycket, vilket kan påverka ditt val av 
fönster. Till exempel kan ett fönster i en söder fasad 
vinna på att ha en solavskärmning ovanför. Det 
dämpar den högt stående sommarsolen utan att 
blockera utsikten. När solen sedan står lågt under 
vinterhalvåret kan värmen från solen tas till vara. 

Fönstrets optimala 
placering
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Den medvetna konsumenten ställer krav, det tycker vi är 
bra! För att du ska kunna försäkra dig om att du gör ett 
bra val vad gäller kvalitet och hållbarhet innehar vi flera 
 märkningar och certifieringar.

 
Miljömärkningen Svanen
När du väljer ett Svanenmärkt fönster får du ett fönster som är  extra 
väl värmeisolerat för att minska energiåtgången. Fönster måste 
 dessutom hålla hög kvalitet och funktionstestas för att få märkningen. 
Svanen ställer även krav på träråvara, produktion,  energieffektivitet, 
återvinningsbarhet och kemiska produkter. De flesta av våra  fönster 
går att få som Svanenmärkta genom att du väljer till ett extra 
 energiglas och varmkant.

Energimärkning – EQ
Genom att välja energimärkta fönster kan du sänka energiförbruk-
ningen i ditt hus och minska dina koldioxidutsläpp. Energimärkningen 
är bevis på att vi har gjort tester eller beräkningar enligt internationell 
standard. Läs mer på  sidan 49.

Svensk Fönster & Dörrkontroll
Svensk Fönster & Dörrkontroll är industrins egna system för godkän-
nande och kvalitetsmärkning av fönster och  ytterdörrar på den svenska  
marknaden. Märkningen bygger på europastandarder men har också 
ett nationellt anpassat innehåll som syftar till att höja kvaliteten.

CE-märkning
Alla dörrar och fönster som säljs inom EU måste vara  CE-märkta. 
Märkningen visar att produkten är tillverkad, testad och godkänd 
 enligt gällande europeisk standard.

Våra märkningar
Byggvarubedömningen är en förening som  jobbar för en hållbar 
 byggbransch, stödjer produktutveckling av giftfria produkter och som 
har certifierat flera av våra produkter.

P-märkning
P-märket är en erkänd kvalitetsmärkning. Den visar att   minimikrav 
på fönstrets väsentliga egenskaper är uppfyllda, att  produkten 
är  typ provad och har klarat hållbarhetskraven för material och 
 komponenter. Kvaliteten hos märkta fönster garanteras genom att 
 RISE, Research  Institutes of Sweden, övervakar till-verkningen.

BASTA
Bastasystemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri 
miljö” genom att fasa ut ämnen med  farliga egenskaper från bygg- och 
anläggningsprodukter. Vi är anslutna till Bastasystemet, i vilket man 
 öppet kan söka upp vad olika produkter innehåller.

Sunda Hus
Sunda hus värnar om hållbart byggande och genom  deras bedömning 
kan vi säkerställa att vi arbetar effektivt med medvetna materialval.

FSC & PEFC
Vårt fönstervirke är certifierat enligt antingen FSC eller  PEFC. Det 
innebär att virket kommer från hållbara skogsbruk som bedrivs med 
 hän-syn till människor och miljö.

ISO 14001 & 9001
Vår organisation har ett miljöledningssystem  och ett kvalitetslednings-
system som är  certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. De visar 
att vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöbelastning, samt 
 ständigt förbättrar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 
ISO 14001

Certification
BUREAU VERITAS
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Trä 
Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti. 
Röta i trä (behandlade produkter): 10-års garanti. 
Röta i trä (obehandlade produkter): Ingen garanti. 
Kundens ansvar: Ändträ på träfönster/dörrar måste 
målas om vid behov för att garantin ska gälla. Träföns-
ter och dörrar som sitter på hårt väderutsatta positioner 
ska ommålas vid behov under garantitiden. Utsidan av 
laserade produkter ska ses över årligen och underhållas 
vid behov. 

Fönster- och dörrfunktionen 
Öppnings- och stängningsfunktionen: 10-års 
 garanti. 
Täthet1 mot luft och vatten: 10-års garanti. 
Kundens ansvar: Montaget ska vara utfört enligt 
 medföljande  monteringsanvisning. 

Utvändig aluminiumbeklädnad
Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti. 
Montage och täthet: 10-års garanti. 
Kundens ansvar: Aluminiumet ska rengöras årligen. 

Glas2

Kondens i isolerruta: 10-års garanti. 
Synliga fel på glas: 1-års garanti. 
Kundens ansvar: Garantin gäller isolerglasets täthet, 
gäller ej vid yttre påverkan på isolerglaspaketet. 

Beslag 
Funktion: 10-års garanti. 
Ytbehandling: 10-års garanti. 

Kundens ansvar: Gäller endast om beslaget använts  
och underhållits korrekt. 

Tillbehör
(Spröjs, solskydd, insektsnät, spaltventil  
samt övriga komponenter som inte är  
fabriksmonterade):  
5-års garanti. 
Kundens ansvar: Ska monteras och underhållas enligt 
 föreskrifter. 

Garantivillkor 
1. Garantierna gäller samtliga produkter med isolerglas3.  
Felanmälan hanteras i enlighet med ABM07, eller annat 
 mellan parterna gällande avtal.
2. Garantin täcker reparation, alternativt vid behov, ny 
 produkt samt vad som i branschen anses vara normala  
 kostnader för fönstermontage. Garantitiden för en 
 produkt börjar normalt löpa från det datum då produk-
ten levererades. Levereras produkten till ett projekt där 
slutbesiktning görs räknas garantitiden från datumet för 
slutbesiktningen.

För att garantin ska kunna göras gällande krävs 
att  produkten är monterad i Sverige eller Åland enligt 
 medföljande monteringsanvisning samt underhållen 
 enligt medföljande skötselanvisning och att giltigt kvitto 
kan  uppvisas från inköpsstället. Garantin gäller även för 
de  följdkostnader som kan uppstå genom fel på produk-
ten, dock till ett maxbelopp på 15% av försäljningsvär-
det. Följdkostnader för produkter med en försvårande 
inbyggnad täcks dock inte av garantin. Garantivillkoren 

gäller också i relation med  konsument under förutsätt-
ning att bestämmelserna är till förmån för konsumenten.

Vid en reklamation/felanmälan ska  
följande göras:
1. Anmäl skadan/problemet till ditt inköpsställe/ 
återförsäljare.
2. Beskriv problemet så utförligt som möjligt, bifoga 
 alltid foton som visar problemet, komplettera  närbilder 
med ett foto på två meters avstånd. (det underlättar 
hanteringen av ärendet).

Inköpsstället/återförsäljaren sköter därefter all 
 kommunikation med Traryd Fönster.

Vid frågor kontakta din återförsäljare!

Garanti

Funktion
Kondens 
i isolerruta
Röta

1) Tätheten mellan karm- och fönsterbåge, tätheten i glasningen av 
isolerglaset, samt tätningen i karm- och bågförbanden. Tätnings lister 
får inte målas över, starka kemikalier får inte användas och underhåll 
av målning ska göras enligt skötselanvisningar. 
2) Vi använder Svenska Planglasföreningens riktlinjer för reklama-
tionsbedömning. Med ”kondens” i  isolerruta avses inte kondens på 
isolerglasets utsida. Denna kondens är inte ett produktfel utan ett 
tecken på bra isolering. 
3) Garantier för övriga produkter regleras i enlighet med ABM07.
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Samtliga papper 

är kontrollerade 

för miljömärkt 

tryckning.
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