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För ytterligare information se vår hemsida  www.sunnerbofonster.se2



VÄLKOMMEN

Välkommen till Sunnerbo Fönster 
- en fönstertillverkare som lägger stor 
vikt på kvalitét, funktion och säkerhet.

Inget är så betydelsefullt för ditt hus 
som dina fönster. Med Sunnerbo Fönster 
får du personlighet och charm till din 
bostad.

Med hjälp av den senaste tekniken 
tillsammans med mångårigt kunnande      
i branchen är Sunnerbo Fönster idag 
en av Sveriges modernaste fönster-
tillverkare

Vi kan erbjuda allt från moderna vrid-
fönster, klassiska sidhängda fönster 
med allmogekänsla till fria former.

-  Väkommen till den äkta fönsterkänslan
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FABRIKEN 
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Sunnerbo Fönster ligger sedan 
2008 i småländska Nybro som 
sedan långt tillbaka är känt för 
trä- och glasindustrin.

Vår ambition är att använda de 
bästa råvarorna som finns på 
marknaden. Alla beslut om material 
och teknisk lösning  kännetecknas 
av våra höga krav på kvalitét,
funktion och säkerhet.

Varje fönster som lämnar fabriken 
är unikt tillverkat av duktiga hant-
verkare med lång erfarenhet.

Sunnerbo Fönster ger dig en trygg, 
säker och problemfri kvalitets-
produkt med 10 års garanti.

·  Kvalitét
·  Funktion
·  Säkerhet
·  Service

 - Kvalitét som känns



Vridfönster - insida 
med snyggt och stilrent 
fönster. Levereras med 
handtag Hoppe Atlanta 
som standard. Du kan 
själv lägga till låsbart 
eller säkerhetshandtag.
 

21 3 654

För ökad inbrottsäker-
het spanjoletter med 
härdade ändkolvar och 
hörnbeslag, standard.

Standard 
Hoppe Atlanta

Säkerhets-
handtag
Fix 895 S

Låsbart
Hoppe Tôkyô

Toppbeslag med 
bakkanssäkring 
för ökat inbrott-
skydd

Stabila vridbeslag 
med öppningsspärr.
Glidskena i alu-
minium för ökad 
livslängd.

VÅRA FÖNSTER  3-glas

Vridfönster - utsida 
med aluminiumbe-
klädnad. Modernt, 
snyggt och lättskött. 

Med vridfönster får du ett 
snyggt, modernt och lättskött 
fönster.

Du står bekvämt på insidan 
när du ska putsa ditt fönster.

Väljer du aluminum så får du 
dessutom ett nästintill under-
hållsfritt fönster.

               Sidhängt fönsterVridfönster
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I vårt 3-glas program finns vridfönster, sidhängt fönster, topphängt fönster och fastkarm. 
Samtliga går att få med aluminiumbeklädd utsida.

Standard U-värde 1,1 W/m2K, tillval 0,9 W/m2K



Med vårt sidhängda 3-glasfönster 
får du ett klassiskt fönster i modern 
tappning.

Fönstret öppnas utåt vilket under-
lättar vid vädring, eftersom du inte 
behöver plocka bort det som står        
på fönsterhyllan.

 

på fönsterhyllan.

Sidhängt fönster i 2-luft insida med låsbart 
låsbart handtag. Du kan välja till spröjs
som passar ditt hem.

Låsbart handtag
Standard
Hoppe Tôkyô

Gångjärn med 
justerskruv och 
bakkantssäk-
ring

Spanjolett med 
hakkolv och broms
i samtliga luft

               Sidhängt fönster
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Väljer du vårt topphängda-
fönster i 3-glas får du ett 
snyggt stilrent fönster med 
extra ljusinsläpp i källaren 
eller på toaletten.

Beslagen sitter diskret i 
överkant på karm- och 
bågsidan.

Vädringslucka  med 
filter. Perfekt när du vill 
släppa in frisk luft men 
slippa insekter.

Gälar i plåt

Går att få med alu-  
miniumbeklädnad.

VÅRA FÖNSTER  3-glas

Topphängt fönster            Vädringslucka

2 3 41

Handtag 
Hoppe Atlanta 
till Topphängt

Bågbeslag Handtag
Hoppe Tôkyô till 
vädringslucka

Karmbeslag 
med säkring

Topphängt insida
Spanjolett med härdade ändkolvar.

Topphängt utsida
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I vårt breda sortiment finner du 
fönster och dörrar som ger ditt 
hus personlig prägel och karaktär.

Våra specialfönster finns  som 
runda-, halvrunda eller sneda 
karmar.

Välj till spröjs och andra tillbehör 
som passar ditt hus.

Med vår fastkarm får du ett 
stilrent och lättplacerat fönster 
i kombination med mycket ljus-  
insläpp. Passar utmärkt där du 
inte behöver öppna fönstret.

Sneda, halvrund och runda fönster ger ditt hus en 
speciell karaktär. Halvrunt fönster levereras oftast 
med solfjädersspröjs. 
Det runda fönstret ger ditt hem en maritim känsla.

Fast fönster

9



 
Tradition och funktion i harmoni.

Sidhängda 2-glasfönster med äkta 
allmogekänsla. Insida med profilering 
samt klassiska stängningsbeslag och 
vädringshake.

Ett fönster med gammal touch och 
nutidens energikrav.

Sidhängda fönster finns i 1-luft, 2-luft 
och 3-luft. Enkel- och pardörrar i 
2-glasutförande finns med olika bröst-
ningshöjd eller helglasad.

Fasta eller öppningsbara   Allmoge

Beslag i klassisk stil
Sidhängt 1-luft insida med 
vädringsbeslag

U-värde 1,4 W/m2K
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I vårt 2-glas program finns sidhängda och överkantshängda fönster med 
allmogekänsla.

VÅRA FÖNSTER  2-glas

Överkantshängt 
utsida med storm-
hasp. 

Överkantshängt 
insida, samma 
egenskaper som 
det sidhängda.



 

Så mäter du ditt fönster

·Tag bort fönsterfodret.
·Mät hålet i väggen (öppningsmåttet) på bredden
   och höjden i dm.
·För att fönstret ska passa bör det vara 15-30 mm
   mindre än öppningsmåtten. Fönstrets karm-
   ytter mått är 20 mm mindre än modulmåttet för
   justering och drevning    
   
Ex. modulmåttet 12x12 dm ger karmyttermåttet
1180x1180 mm. OBS! Ange alltid bredden först.       

Kondens utvändigt kan förekomma på mycket väl-
isolerade fönster i utsatta lägen där luftfuktigheten
är hög. Detta beror på att glaskassetten isolerar 
så effektivt att rumsvärmen inte når ut till yttersta 
glaset som blir mycket kallt. Kondens bildas i regel 
under kalla klara nätter och försvinner ofta under   
de tidiga morgontimmarna.

Garantier för fönster och fönsterdörrar
·10 års garanti mot kondens mellan glasen
·10 års funktionsgaranti på vridbeslagen
·10 års garanti mot rötskador på färdigmålade
    produkter från fabrik.

Garantin gäller endast om produkten 
har hanterats, monterats och under-
hållits enligt montering- och skötsel-
anvisningar. Ingen garanti lämnas mot
färgavmattning på kulör.

Så här mäter du ditt fönster
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VIKTIGT ATT VETA
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Dubbla hakkolvar samt dubbla 
kilkolvar som standard i både 
enkel- och pardörr, vilket ger 
ökad inbrottssäkerhet och 
stabilitet.

VÅRA FÖNSTERDÖRRAR 3-glas

I vårt treglasprogram finns även 
ett stort utbud av fönsterdörrar, 
enkel eller pardörr.

Du kan välja att få dörren med 
fyllning eller helglasad om du vill 
få mer ljusinsläpp.

Våra dörrar är tillverkade med 
samma känsla för kvalitét och 
hantverk.

Gångjärnen är justerbara och 
har bakkantssäkring vilket ger 
ökad inbrottssäkerhet.

Tröskel av ek med tröskelnos 
av aluminium för att tåla 
långvarigt slitage. 

      Fönsterdörr enkel

Fönsterdörr med bröstning
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I vårt 3-glas program ingår även våra fönsterdörrar, enkel och pardörr.
samtliga går att få med aluminiumbeklädd utsida.
Standard U-värde 1,1 W/m2K,  tillval U-värde 0,9 W/m2K



Välj en helglasad pardörr om du 
vill få in extraljus.

Båda dörrarna är försedda med 
invändiga handtag samt spanjo-
lett med broms.

Du väljer själv vilken dörr du vill 
ha som gångdörr. Vänster uti-
från sett är standard.

Invändigt
slätt handtag

Invändigt
handtag med 
cylinderhål

Invändigt
handtag med 
vred

Utvändigt
slätt handtag

Utvändigt
handtag med 
cylinderhål

Utvändigt
draghandtag
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Invändigt
slätt handtag

Invändigt
handtag med 
cylinderhål

Invändigt
handtag med 
vred

Utvändigt
slätt handtag

Utvändigt
handtag med 
cylinderhål

Utvändigt
draghandtag
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Invändigt
slätt handtag

Invändigt
handtag med 
cylinderhål

Invändigt
handtag med 
vred

Utvändigt
slätt handtag

Utvändigt
handtag med 
cylinderhål

Utvändigt
draghandtag

1

Funktionellt och slitstarkt
Det är kraven vi ställer på våra stilrena handtag      
till både fönster och fönsterdörrar.

Invändigt
slätt handtag

Invändigt
handtag med 
cylinderhål

Invändigt
handtag med 
vred

Utvändigt
slätt handtag

Utvändigt
handtag med 
cylinderhål

Utvändigt
draghandtag
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Invändigt
slätt handtag

Invändigt
handtag med 
cylinderhål

Invändigt
handtag med 
vred

Utvändigt
slätt handtag

Utvändigt
handtag med 
cylinderhål

Utvändigt
draghandtag

1 2 3 4 5 6

     Fönsterdörr par
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Handtagskombinationer till fönsterdörrar

A = Standard
       Inv. handtag med slät 
       skylt

C = Inv. handtag med slät skylt
      Utv. handtag förberett
      för cylinder

D = Inv. handtag med vred E = Inv. handtag med vred
      Utv. handtag med slät skylt

F = Inv. handtag med vred
      Utv. handtag förberett
      för cylinder

G = Inv. handtag förberett för
       cylinder

H = Inv. handtag förberett för
       cylinder + utv. handtag 
       med slät skylt

Tillval
Låscylinder
inv. handtag

I = Inv. handtag förberett för
       cylinder + utv. handtag 
       förberett för cylinder

Tillval
Låscylinder 
utv. handtag

Handtag VL
Hoppe 
Tôkyô

Låsbart
handtag
Hoppe 
Tôkyô

Säkerhets-
handtag
Fix 895 S

Fix säkerhets-
handtag till 
brandfönster.

Draghandtag 
fönsterdörrar

Handtag
Vridfönster
Hoppe Atlanta

B = Inv. handtag med slät skylt
      Utv. handtag med slät skylt

VÅRA HANDTAG   
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Övriga Handtag
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Enkel eller dubbel

LYFTGLIDPARTI

Handtag insida 
med låscylinder
som standard

Handtag utsida
standard skålhandtag
Tillval - låsbart

Med vårt lyftglidparti 
suddar du ut gränsen 
mellan inne och ute. 

Trots den robusta och 
säkra konstruktionen 
behövs bara ett enkelt 
handgrepp för att öppna 
och släppa in sommaren 
eller för att skapa ett 
härligt stort uterum inne.

Med härdat glas in- och utvändigt. Finns som trä eller trä/aluminium.

U-värde 1,1 W/m2K



PERSONLIGT TILLVAL

Mellanglasspröjs

Utanpåliggande spröjs

Skapa en egen känsla och 
gör ditt hus personligt 
genom att välja just den 
kulör du vill ha på ditt 
fönster.

                     
- Ger dina fönster personlig prägel

Mellanglasspröjs

Utanpåliggande spröjs

Glasdelande post

Vid beställning:
Tänk på att ange om
spröjs ska linjera

OBS ! Spröjs fabriks-
monteras

Från den 1 juli 2008 gäller nya BBR (Boverkets 
byggregler) beträffande bl a personsäkerhetsglas i 
bostäder, dessa regler gäller vid bygglov. När glasytan 
hamnar lägre än 600 mm från golv eller markyta ska 
glasytorna utformas personsäkra. Säkerhetsglas ska 
vara härdat eller laminerat glas.

Se mer information på WWW.boverket.se (kap 8:353)

Vid önskemål om extra ventilation kan du göra ett
tillval av spaltventiler för såväl fönster som fönster-
dörrar

LågemisSionsglas - Standard
Personsäkerhetsglas
Solskyddsglas
Smutsavvisande
Antikondens
Brandglas

Ornamentglas Granit

Ornamentglas Cotswold

Ornamentglas Frostat

Ventil utsida

Ventil insida
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- Ger dina fönster personlig prägel

Lamellgardiner är utmärkt 
för större fönster och 
inglasade uterum, passar 
även sneda fönster.

Plisségardinen är det ultimata sol- 
och insynsskyddet för dig som vill 
kombinera inredning med funktio-
nalitet.

Rullgardinen är inte bara ett 
solskydd utan även en trevlig 
inredningsdetalj.

Med Sunnerbo Fönsters gedigna 
tillbehör ökar du komforten i ditt 
boende. 

Persienner och gardiner av högsta 
kvalitét och design som passar just 
dig.

Välj mellan olika utföranden, mörk-
läggande eller med ljusinsläpp.

Slipp insekter, komplettera med 
vårt lättmonterade och smidiga 
insektsnät.  

Persienner, gardiner & insektsnät
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Box 53, 382 21  NYBRO  -  Besöksadress:  Madesjövägen 21, 382 45 NYBRO
Kundtjänst 0481-799 530  -  info@sunnerbofonster.se  -  www.sunnerbofonster.se


