
DANLINE 
KLASSISKT VILLAFÖNSTER

Utmärkande drag för vårt Danline system är en låg 
profil som är skapad för den Nordiska arkitekturen 
med utåtgående vridfönster. 
Ett klassiskt villafönster helt enkelt!

DANLINE VRIDFÖNSTER 
PRODUKTFAKTA

U-värde ≈ 0,92 W/(m²K)
VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT

1    Klassisk design med fina avfasningar

2    Karmens djup 116 mm

3    Vädringsläge

4   2 eller 3 glas med dubbla energiglas

5    Alla glasningslister är på insidan vilket 
minskar inbrottsrisken

6    Adjufixmontage

7   10 års garanti, 10 års färggaranti

8   Beslag: Peter Nielsen och Assa Abloy

9    PVC profilen är stålförstärkt

10    Smyglistspår finns som tillval

www.oknoplast.se

1

2

9

8

4

5

7
3

7

10

6

Nya generationens PVC fönster

* med 3 glas och varmkant



EXEMPEL PÅ MODELLER  

DANLINE 
FÖNSTERDÖRR

Produktfakta
    Utåtgående fönsterdörr
    Låg tröskel
    Dörrbroms i handtag
    Stålförstärkta profiler
    Adjufix montage
    Handtag med lås

DANLINE 
VRIDFÖNSTER

DANLINE 
FAST FÖNSTER

ANPASSNING  
TILL SKANDINAVIEN

HOPPE HANDTAG MED 
ASSA LÅSCYLINDER

SPÄRRANORDNING 
(ASSA FIX 184)

TILLBEHÖR

SÄKERHETSBESLAG
KISI2 barnspärr till HOPPE handtag

BOTTENPROFIL FÖR 
DROPPBLECKMONTAGE
För korrekt droppbleckmontage  
är detta standard på alla våra fönster  
och fönsterdörrar.

SMYGLISTSPÅR
10-12 mm.

LÖSTAGBARA 
MAGNETSPRÖJS
Finns att få i olika färger,
storlek 25 mm.

SPALT VENTILER

SilverBlanc RAL 9016

FÄRGER

SPRÖJS
Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer.

MELLANGLAS SPRÖJS
Aluminium vitlackerad 8 mm, 
18 mm, 26 mm och 45 mm.

SPALTVENTILER
Förbättrar boendekomfort och motverkar fukt.

MITTSPRÖJSDUPLEX SPRÖJS
Finns som tillval, 68 mm.Glasdelande spröjs i PVC/aluminium,  

25 mm, 40 mm, 55 mm.

GLAS
Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra 
glas, laminerade glas med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att uppnå låga u-värden 
och bra ljustransmission. Vi använder oss av de flesta välkända glassorter på marknaden.

Exempel på ornamentglas:

MER
VÄRME WINERGETIC PREMIUM

WINERGETIC ALUMINIUM
www.oknoplast.se

DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Altdeutsh
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Kura clair
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Atlantic
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Crépi (G200)
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Master-Carré
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Niagara
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Décormat
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Delta blanc
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Silvit
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DESIGN

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget 
blockeras i ett låst läge.

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag 
dESIGN+.

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan 
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda 
nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade desig-
nateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien dESIGN+. 
Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-
fasthet  samtidigt som de har en elegant och ergonomisk form.

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

GLAS

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.

Chinchilla

Klassiskt villafönster i PVC 
med karmdjup 116 mm. 
Alla modeller finns att få  
i olika färger. 2 eller 3 glas. 

Danline finns även som fast 
fönster. Karmdjup 116 mm. 
2 eller 3 glas. KULÖRER

Alla våra fönster och dörrar går att få 
i en mängd olika kulörer.

* PVC-folien med den utvalda kulören värms på PVC 
profilen med en speciell teknik vilket gör färgen mycket 
slittålig.


