TILLBEHÖR
Detaljerna gör helheten

Vi väljer materialet till våra fönster med omsorg och behandlar dem med
generationers erfarenhet och modern teknik. Därför fulländar vi också vårt
hantverk med tidstypiska detaljer. Med handtag, hakar, haspar och gångjärn som skapar en harmonisk och tidstypisk helhet.

TILLBEHÖR
Det är de små detaljerna som gör det.

När vi talar om skräddarsydda fönster menar vi det i varje
detalj, som t ex valet av beslag. Handtag, hakar, haspar och
gångjärn ska väljas med omsorg. De vara dekorativa och passa
fönstrets arkitektur men de ska också vara funktionella och
fungera problemfritt år efter år. Till varje fönstertyp har vi valt
ut och levererar beslag som passar just det fönstrets arkitektur

men du har också möjlighet att välja ur ett stort utbud av
alternativ.
Alla passar inte alla fönster, men vi har grupperat dem efter
fönstertyp för att göra valet lite lättare. Och vi hjälper dig gärna
med ytterligare tips och råd om vilka beslag som passar extra
bra med tanke på just dina fönsters tidstypiska utseende.

Fönsterlås

Namn
Material
Yta
Passar med
Fäste

GRÄND, GAMLA STAN, AVENY

21390
Stål
Elförzinkad/Gulförzinkad
Stormkrok 2137
Utåtgående

280VM
Zamak
Förnicklad/Förmässingad
Stormkrok 15
Utåtgående

277VM
Zamak
Förnicklad/Förmässingad
Stormkrok 15
Utåtgående

Handtag

Namn
Material
Yta

380
Mässing
Polerad/Förnicklad
Stormkrok 15
Utåtgående

CITY, ESPLANAD

1887
Mässing
Blank krom, matt
krom, blank mässing.

1935
Mässing
Blank krom, matt
krom, blank mässing.

Fix 42
Zamak
Förkromad, mattförkromad,
förmässingad

Handtag Sävsjö
Zink
Blank krom, matt
krom, blank nickel.

Utanpåliggande espanjolett
ESPLANAD, GRÄND, GAMLA STAN

Namn
Material
Yta

Espanjolett
Stål/Mässing
Förnicklad

Fönsterklinka

Korrugerat hörnjärn

GRÄND 1+1 FÖNSTER

ESPLANAD, GAMLA STAN, GRÄND

Namn
Material
Yta

5080
Mässing
Obehandlad eller förnicklad

Namn
Material

5152
Obehandlat stål

5063
Obehandlat stål

Fönstervred

Uppställningsbeslag

INÅTGÅNDE FÖNSTER

GRÄND, GAMLA STAN, AVENYN

Namn
Material
Yta

3
Mässing
Förnicklad

230
Mässing
Förnicklad

Namn
Material
Yta
Passar med

Fäste

Stormkrok 21372
Stål/Mässing
Elförzinkad/polerad
Fönsterlås 21390

Utåtgående

Stormkrok 15
Mässing
Polerad/förnicklad
Fönsterlås 280VM
277VM och 380
Utåtgående
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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

