fönster och fönsterdörrar

Hedgårda Fönster

hedgårdafönster.se

I mitten av 1980-talet startade gårdsnickeriet i en av ladorna
belägen på familjegården i Hedgårdarna. I snickeriet tillverkades och
renoverades bland annat barnmöbler, dörrar och fönster. Samhället
kring Hedgårdarna har länge haft, och har än idag, hantverkstraditioner
som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Ett antal år senare etablerades snickeriet i Stockholm på Kungsgården,
Drottningholm, inte olik den gamla gårdsmiljön hemma i Hedgårdarna.
Genom åren blev företaget ett välrenommerat snickeri med stort
fokus på inredning till K-märkta fastigheter. Vi bär stolt med oss
den stora passionen, kunskapen och våra höga kvalitativa krav. Idag
tillverkas våra fönster och fönsterdörrar med Nordiska komponenter,
från bland annat ASSA och Spilka, i en toppmodern fabrik i Europa.
Våra produkter tillverkas med senvuxen fingerskarvad furu av högsta
kvalitet och behandlas med Teknos högklassiga produkter.

Vår drivkraft härstammar från passionen för trähantverk,
generationer av kunskap och strävan efter ledande kvalitet.
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Hedgårda Modern
Hedgårda modern är en serie stilrena
energieffektiva fönster med maximalt
ljusinsläpp.

Se sida 6.

Hedgårda Tradition
Fönsterserien för dig som vill ha
moderna energifönster med traditionellt
utseende.

Se sida 8.

FÖRBEREDELSER
Gör ett underlag med antal
fönster och storlekar. Läs mer på
hedgårdafönster.se.
fönstertypER
Bestäm dig för vilken fönsterserie
du vill ha, eller om du vill designa
dina egna fönster.
FÖNSTRERMODELLER
Fönstermodellerna har olika
funktioner, t. ex. med våra
vridmodeller kan utsidan
rengöras enkelt inifrån. Alla
våra öppningsbara fönster har
barnspärr. Läs mer om våra
fönstermodeller på sida 13.
TILLVAL
Du kan välja mellan olika handtag,
hakar och fönstervred. Ge ditt hem
mer karaktär med spröjs. Läs mer
om tillval på sida 14.
Trä eller aluminiumutsida
Aluminiumutsida skyddar fönstret
mot tuffa väderförhållanden och
minimerar underhåll.
FÄRGER
Våra fönster kan beställas i alla
NCS- och RAL-färger. Visste du att
utsidan och insidan inte behöver ha
samma färg?
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MILJÖ OCH ENERGI
Med energieffektiva fönster sänker du inte bara dina uppvärmningskostnader
utan gör en insats för miljön också. Du sparar mycket energi genom att se till att
fönstren inte släpper in kyla och läcker ut minimalt med värme. U-värdet anger
hur mycket värme passerar fönstret. Ju lägre U-värdet är desto bättre isolerar
fönstret från energiförluster.
Här följer ett exempel på besparingen för ett hus när gamla tvåglasfönster
eller treglasfönster byts ut till moderna energieffektiva fönster. Huset är
beläget i Stockholmstrakten och har en fönsteryta på 20 m2. Energikostnaden
är beräknad med priset 75 öre per kWh.

2-glasfönster med u-värde 2,8

Upp till
35% av värmen
i ett hus läcker ut
genom fönster
och dörrar.

3-glasfönster med u-värde 2,0

Besparing per år:
3782 kWh/m2

Besparing per år:
1958 kWh/m2

2536 kr

1468 kr

Hedgårda 3-glasfönster med u-värde 0,9

En annan fördel med energieffektiva fönster är att de ger bättre inomhusklimat, utan kallras och
drag, och gör det möjligt att sänka temperaturen i huset. Varje grads sänkning bidrar till 5% lägre
energiåtgång.
Vill du veta mer om hur vi värnar om miljön eller få mer detaljerad information om beräkningen gå in
på hedgårdafönster.se.
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Hedgårda modern
Smarta fönster med aluminiumutsida

Hedgårda Modern är en serie stilrena och energieffektiva fönster tillverkade
av senvuxen furu. De stora glasytorna och smarta funktionerna ger ditt hem
maximalt ljusinsläpp och komfort. Den aluminiumbeklädda utsidan är alternativet
för dig som vill ha ett tåligt och lättskött fönster. Hedgårda Modern produktserien
inkluderar vridfönster, karmfasta fönster, fönster i fri form, kombinationsfönster,
fönsterdörrar och skjutpartier.

U-värde
ner till

0,8

Alu
Aluutsida

180°

rotation

Ett smart val för dig som vill sänka dina uppvärmningskostnader!
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Därför gör Hedgårda Modern ditt hem
varmare, säkrare och bekvämare.

Alltid lågt U-värde
3-glas isolerrut med varmkant
Kraftiga beslag och spanjolettens
låsanordning ger ett bra skydd mot
inbrottsförsök
Barnspärr
Aluminiumbeklädd utsida vilket
innebär minimalt underhåll
Stilsäker och funktionell design
dolda beslag
Karmdjup 109 mm
Kan beställas med tillval

Barn
Spärr
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Hedgårda tradition
Moderna träfönster med traditionellt utseende

Hedgårda Tradition är fönsterserien för dig som vill ha energieffektiva fönster med
gammaldags känsla. Fönstren sitter på dekorativa gångjärn, har spröjs och öppnas
med klassiska fönsterhakar. Med Hedgårda Tradition tillför du modern teknik
och kvalitet till ditt hem, samtidigt som du bevarar husets nostalgiska karaktär.
Hedgårda Tradition produktserien inkluderar sidohängda fönster, karmfasta fönster,
fönster i fri form, kombinationsfönster, fönsterdörrar och skjutpartier.

Barnspärr

9

Alltid lågt U-värde
3-glas isolerrutor med
varmkant
barnspärr
Vacker design med dekorativa
gångjärn
Karmdjup 109 mm
spröjs
Kan beställas med tillval
Tillverkade av senvuxen
furu
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Fönsterdörrar
Hedgårda fönsterdörr finns som enkel och pardörr. Dörrarna öppnas
utåt och har handtag på båda sidor. Den integrerade dörrbromsen
möjliggör att låsa fönsterdörren i alla lägen. Dörrarna kan beställas
som helglasade eller med bröstning i olika storlekar och proportioner.
Som standard kommer alla våra fönsterdörrar med handikappanpassad
tröskel som kan beställas i komposit, aluminium eller trä (57 mm).

U-värde
ner till

0,8

Tillval:

Spröjs

Aluminiumutsida

Spaltventil

Lås

skjutpartier
Kom närmare naturen med Hedgårda Skjutpartier. Våra glidpartier har personsäker
3-glas isolerruta och handtag på båda sidor som standard. Både in- och utsida är
förberedd för oval låscylinder. Kan beställas som dubbelvariant med bredd upp till
6000 mm.

Tillval:

Spröjs

Aluminiumutsida

Spaltventil

Lås
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Våra fönstermodeller
			
			
Vridfönster öppnas horisontellt utåt och kan
vridas runt 180 grader. Utsidan kan rengöras inifrån.
Fönstret har en inbyggd
barnspärr.

Hedgårda sidvrid öppnas
vertikalt utåt och kan
vridas runt 180 grader. Utsidan kan rengöras inifrån.
Fönstret har en inbyggd
barnspärr.

Karmfasta fönster är det
energieffektivaste och in
brottssäkraste alternativet. Glaset sitter fast i
karmen och fönstret är
inte öppningsbart.

Våra sidohängda fönster
öppnas utåt och har ett
klassiskt utseende. Du kan
välja mellan höger- och
vänsterhängt samt upp till
fyra fönster per karm.

skapa dina egna fönster!
Istället för att beställa våra
populära fönsterserier, Hedgårda
Modern och Hedgårda Tradition,
kan du designa dina egna fönster.
välj fönstermodell och kombinera
med våra tillval som du hittar på
sida 14.

Du kan beställa karmfasta
(och i vissa fall sidohängda) fönster i valfri form.
För mer information besök
vår hemsida
www.hedgårdafönster.se

Besök hedgårdafönster.se för
fullständigt produktsortiment!

Det är möjligt att kombinera våra
fönstermodeller i samma karm.
Rådfråga med din återförsäljare
för att se vilka kombinationer
som är möjliga.

Vi reserverar oss för eventuella skriv- och tryckfel, samt förbehåller oss rätten till ändringar.
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FÄRGER
Vitmålade fönster är standard hos oss, men du kan mot ett pristillägg välja fritt från NCS- eller
RAL-skalan. Tänk på att in- och utsidan kan ha olika kulörer.
Träkulörer
Färg

Lasyrer

Standard
NCS S 0502-Y

Furu

Honungsek

Mahogny

Valnöt

Ebony

Oliv

RAL 9005

RAL 6009

RAL 3011

RAL 8011

RAL 1006

Aluminiumkulörer

Standard
RAL 9010

RAL 7040

Kulörerna i produktkatalogen är endast vägledande. Besök din återförsäljare för mer information.

handtag
Våra standardhandtag finns i färgerna vit, krom, matt krom och mässing. Vi
kan även erbjuda valfria handtag ur HOPPE handtagssortiment.

Fönsterdörrhandtag
Med låsvred. Kan utrustas
med låscylinder på ut- och
insida.

Fönsterhandtag
Snygg och hållbar design
som passar till alla våra
fönster.

Fönstervred
Till våra sidohängda
fönster.

dropp och hake
För fönster med traditionellt utseende.

ventil
Spaltventil är ett smart tillval till både fasta
och öppningsbara fönster. Finns i färgerna
vit, brun och matt silver.

Glas
Vi kan erbjuda glas med unika egenskaper. T.ex.
glas som är ljuddämpande, insynsskyddande, självrengörande, brandsäkert eller extra
inbrottssäkert. Som standard har alla våra
fönster treglas isolerruta med argon och
varmkant.
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spröjs
Ge ditt hem karaktär med spröjs. Med våra vertikala, horisontella och diagonala spröjs
är möjligheterna oändliga.

Mellanglasspröjs
Aluminiumspröjs
monterad mellan
isolerglasen. Finns
i bredderna 18, 26
och 45 mm.

Fast spröjs
In- och utvändig
spröjs med aluminiumdistans mellan
isolerglasen. Finns
i bredderna 29 och
49 mm.

Mellan- och
utanpåliggande
Fastlimmad på
båda sidorna av
ytterglaset. Finns i
bredderna 29 och
49 mm.

Utanpåliggande
spröjs
Löstagbar spröjs.
Finns i bredderna
28, 45 och 65 mm.

Genomgående
spröjs/Post
Genomgående spröjs.
Finns i bredderna 48,
68 och 78 mm.

Exempel på spröjsindelningar.

FÖNSTER
ALUMINIUMUTSIDA
SPRÖJS
MITTPOST
SPÅR FÖR SMYGAR
3-GLAS OCH 2-GLAS
SPALTVENTIL
Spaltventil
KARMDJUP 95/109 MM
ÖPPNINGSBEGRÄNSNING
BARNSPÄRR
DEKORATIVA GÅNGJÄRN
DOLDA BESLAG
(OPUS)
Handtag
HANDTAG
LÅSBART
HANDTAG
Handtag
VRED, DROPP & HASP
HEDGÅRDA MODERNA
HEDGÅRDA TRADITION

VRID

SIDOHÄNGT

SIDVRID

KARMFAST

FRI FORM

FÖNSTERDÖRR

fönster och fönsterdörrar

Hedgårda Fönster

hedgårdafönster.se

hedgårdafönster.se

