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GAMLA STAN
Sekelskiftets charm återskapad med dagens teknik
Kopplade fönster med 2+1 glas

VÄLJ RÄTT FÖNSTER.
Att välja fönster handlar om att ge huset en
själfull karaktär. Om att bevara husets värde
genom form, funktion och material som håller
i generationer. På Sävsjö snickeri har vi nära
hundra års erfarenhet av just detta hantverk.

Tidsenliga fönster
GAMLA STAN är ett fönster
där vi låter stilen från förra
sekelskiftet återskapas med
modern teknik, både vad
avser konstruktion och material. Fönstret är smalt, som
den tidens arkitektur angav
och kan fås med en tunn
men tidstypisk och effektfull
spröjs på ytterglaset.

God ekonomi
Det kopplade fönstret, med
2+1 glas och 6 mm argonfylld luftspalt ger ett U-värde
som är betydligt bättre än
den ursprungliga modellen
med två enkelrutor. Konstruktionen, kombinerad med det
av oss synade och utvalda
virket och ytbehandlingen,
borgar för minimalt underhåll
och maximal ekonomi.

GAMLA STAN är ett fönster i äldre stil, men med modern uppbyggnad för att
ge bra egenskaper när det gäller energi och buller. Det är ett kopplat fönster
med en tvåglas isolerruta innerst och ett enkelt, ofta spröjsat, glas ytterst. En
konstruktion som även tillåter montering av en persienn mellan rutorna.

Skräddarsydda fönster
För oss på Sävsjö snickeri
finns inga standardlösningar.
Fasaden på just ditt hus är
unik och vi skräddarsyr varje
fönster helt efter detta och
dina önskemål. Från fönsterbågarnas profil till målning
och beslag.
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På Sävsjö snickeri gör vi rediga fönster.
Såna som håller i generationer.

Du har mycket att tänka på och väga in när du
väljer fönster. Det ska t ex både vara estetiskt tilltalande och ge en god, långsiktig ekonomi.
Här ger vi dig några tips och en hel del fakta
kring våra fönster. Fakta som förklarar varför vi på
Sävsjö snickeri har kunnat bygga vidare på vår
fönstertradition i generation efter generation.

Glas

Beroende på ändamål väljer vi tillsammans med
dig ut det glas som är lämpligt. Som standard
använder vi 4 mm floatglas men det finns ett
flertal alternativ som till exempel färgat glas,
maskinantikt, blyinfattat, dekorerat, solskyddande,
säkerhetsglas, och så vidare.

Material

Beslag

För oss är trä det naturliga valet vid tillverkningen
av fönster. Materialet är naturens eget, det är miljövänligt, kan målas om, håller i generationer och
ges tillbaka den natur där det föddes den dag det
återvinns.
På Sävsjö snickeri synar vi idag, precis som
när vi startade för nära ett sekel sedan, allt virke
själva och väljer ut just det virke som uppfyller
våra krav. Kraven är höga och redan som standard
använder vi enbart trä från rotstocken av senvuxen
furu, där det helst skall vara minst fem årsringar
per centimeter. Det innebär att trädet fått växa i
lugn och ro så att virket fått just den täthet vi söker.
Av det trä vi valt ut använder vi det starkaste
virket, kärnveden som finns i stammens mitt, till
de yttre fönsterbågarna. Av den enkla anledningen
att det är där påfrestningarna av väder och vind är
som störst.
Det är därför vi talar om att vi ger dig fönster
som varar i generationer. Rediga fönster.

Till samtliga fönster har vi valt ut beslag, det
vill säga handtag, gångjärn och hakar, som ingår
i standardutförandet. Utöver dessa kan du naturligtvis välja ur ett stort utbud av alternativ.

Målning

Allt fönstervirke oljas innan det målas enligt Akzo
Nobels rekommendationer: Först grundmålas
ändträet på båge och karmbottenstycke. Fönstret
spacklas och slipas, grundmålas, spacklas och
slipas samt grundmålas igen. Först därefter toppmålas det till sin slutliga finish med vald kulör.

Ut- eller inåtgående? Sidohängt eller…?

Det finns flera aspekter att väga in när du väljer
typ av fönster. Inte bara om de ska vara kopplade
eller inte utan också hur de ska vara upphängda.
Storleken på glaset påverkar valet, precis som
möjligheterna till enkel fönsterputsning, och så
vidare.
Hos oss har du full valfrihet: Sidohängt till
vänster eller höger, sidohängt med vändfunktion,
topphängt, bottenhängt och fast. Valet är ditt och
vi hjälper gärna till med goda råd byggda på
generationers erfarenhet.
Fönstertyper

I vårt sortiment finns in- och utgående fönster,
kopplade fönster och fasta fönster, fönster med
och utan isolerglas samt smala fönster för speciella
miljöer.
Sist men inte minst har vi ”Fritt val”. Det är
fönster som vi skräddarsyr helt efter dina önskemål
med hjälp av generationers kunnande, modern
teknik och småländsk klurighet. Fönster som är
runda, trekantiga, ovala, valvformade, ja bara
dina önskemål och din fantasi sätter gränserna.

Följande produktblad
finns att ladda ner på vår
webbplats:
Målning
Glas
Beslag
Fritt val
Där kan du även titta i vårt
galleri med spröjsval.
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GAMLA STAN

Korta fakta
Typ:
Kopplat fönster 2+1 glas, utåtgående
Uppbyggnad:
Tvåglas isolerruta+enkelglas
Virkeskvalitet:
EN 14220, senvuxen furu, utan fingerskarv,
med kärnvirke i ytterbågen
Ytbehandling:
Oljning–spackling/slipning–grundmålning–spackling/slipning–grundmålning–toppmålning i valfri kulör
Spröjs:
Fast spröjs i yttre glaset
Inre glas:
Tvåglas isolerruta med 6 mm argonfylld spalt
Yttre glas:
4 mm floatglas
Beslag:
Fönsterlås
Koppelgångjärn och koppelhake på bågarna
Bärgångjärn

Tillval: Färg, glas, profil, beslag och fyllning av andra typer
finns som tillval och presenteras i separata produktblad.

Profiler GAMLA STAN
Invändigt

Utåtgående fönster
och fönsterdörr
Inåtgående fönsterdörr
och fönsterdörr

Slät

karm

Utvändigt

{ Slät, Antik, Heden
{ Slät, Antik, Heden
Antik

spröjs

karm

Slät
Slät

Heden

spröjs

karm

spröjs
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DET HANDLAR OM HARMONI.
För oss på Sävsjö snickeri handlar varje val av fönster om att skapa balans
mellan harmoni och ekonomi.
Det handlar om att skapa, behålla eller återskapa en fasad med harmoni
mellan vägg och fönster.
Och det handlar om att få en harmonisk, långsiktig ekonomisk lösning.
En lösning med plats för krav på såväl design och funktion som på energieffektivitet och underhåll.

Tel: 0382-925 70 Besök: Hjärtlandavägen 8 Post: Box 141, 576 23 Sävsjö
www.savsjosnickeri.se

