
Montageanvisning, skötsel 
och underhåll

FramtidsFönster
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Tips och tricks till dig som vill montera själv, vi ger dig 
riktlinjerna du skapar verkligheten.

Det är hantverkarens ansvar att känna till den korrekta monteringen, en 
förutsättning för optimal hållbarhet och problemfri funktion. 

Det här behöver du exempelvis för montage: klossar, kilar, vattenpass, hammare, 
drev, skruvdragare/mejsel och bits för exempelvis torx (beroende på vilka  
montageskruv man använder) samt tumstock.
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Allmänna anvisningar

Leveransmottagning

Fönsterleveransen skall kontrolleras vid mottagandet. 
Eventuella transportskador och brister i leveransomfattningen  
skall av mottagaren omgående anmälas till transportören och  
antecknas på fraktsedeln. Det skall även anmälas till säljande bolag.  
Påtala synliga fel innan montage. Vi ansvarar inte för fel som  
anmäls senare än 5 dagar efter leverans.

Lagring

Fönstret skall förvaras stående på väl avvägda underlag  
som placeras under karmsidostycken samt skyddade från  
nederbörd. Löst levererade beslag/tillbehör till fönstren 
skall förvaras inomhus. Felaktigt förvarade produkter 
omfattas inte av våra garantier. Om produkterna förvaras 
utomhus skall detta endast ske tillfälligt under kort tid. 
Produkterna skall stå på ett plant underlag med avstånd 
till marken på ca 100 mm. Om man använder presenning 
så måste det finnas utrymme under denna för ventilering 
så att produkterna inte tar skada.

Anvisning för handtag

Typ Hoppe:
Vrid på brickan (bild 1.) och ställ den i vågrätt läge. Nu kan man fästa 
handtaget i bågen och dra in första skruven i övre hålet. Därefter skall man 
vrida handtaget till vågrätt läge (bild 2.) och skruva fast handtaget i nedre hålet. 
Vrid sedan tillbaka brickan i stängt läge se bild 3.

Typ Fix:
Mät ut på bågen om det inte finns förborrat så att det underlättar vid
montering. Utgå från låshusets placering och skruva dit handtaget. Se bild 4.

Bild 1.        Bild 2.     Bild 3.                        Bild 4.



Montageanvisning Fönster och dörrar

Montage av fönster och dörrar

Lyft ur bågen ur karmen (se sidan 8 anvisning beroende på fönstertyp, gäller 
inte vridfönster). Fixera två stödklossar (i öppningens över- och undersida) 
och två bärklossar nedtill, max 50 mm från väggöppningens sidor. Justera 
klossarna med vattenpass. Kom ihåg att klossa under lodräta poster. Pardörrar 
klossas även mitt under tröskeln.
 

Lod och våg

Placera karmen på klossarna. Använd ett vattenpass för  
att kontrollera att fönstret är i våg. Kila karmen i hörnen,  
från in- och utsidan. Se till att kilarna inte täcker de  
eventuellt förborrade karmskruvhålen som är till för 
infästning med justerbar karminfästning (gäller ej 
1+1 fönster).  Slå inte i kilarna för hårt så att karmens 
sidor buktar inåt. 

Kontrollera karmens placering med vattenpass i alla riktningar. Fäst karmen i 
de övre och nedre förborrade hålen. Ta bort kilarna vid karmens sidostycken, 
men lämna kvar klossarna under karmens bottenstycke. Väg av med  
vattenpasset igen. Fäst eventuella karminfästningar i över- och bottenstycke. 
Efterjustera om det behövs.
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Kontrollera att öppningsmåttet upptill, på mitten och nertill är lika. Häng 
på fönsterbågen och kontrollera att den går lätt att öppna och stänga. Justera 
karminfästningen om det behövs. 
Placera gärna stödbrädor på utsidan om det är möjligt för att förhindra att 
karmen faller ut. Det förenklar montaget.

Fasta PVC/komposit

Om man skulle behöva montera ur glaset i fast fönster för montaget (gäller 
endast fasta PVC och kompositfönster). Börja med att avlägsna glaslisterna, 
detta görs med ett brett stämjärn. Knacka in det på mitten av glaslisten  
mellan karm och list. Dra stämjärnet fram och tillbaka tills listen lossnar. Lyft 
ur glaset och montera karmen i de förborrade hålen, eller borra själv med 
6mm borr. Lyft därefter i glaset och montera listen. När listen skall  
återmonteras så knacka tillbaka den på plats med hjälp av en plastklubba.

Fönsterdörr

Karmen ska placeras på klossar av hårt och fuktbeständigt material.  
Klossarna bör vara kortare än karmbredden och placeras i mitten under 
karmhöjderna. Kontrollera att tröskeln ligger i våg.

1. Kila fast karmen så att gångjärnssidan inte kan röra sig i höjdled.
2. Justera karmen så att karmsidorna är lodräta, både mot vägg- och  
rumssidan.
3. Skruva fast gångjärnssidan, Kontrollera karmens placering med vattenpass 
i alla riktningar. Fäst karmen i de övriga hålen. Häng tillbaka bågen och kont-
rollera dörrens funktion.

Montageanvisning Fönster och dörrar
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Montageanvisning Fönster och dörrar

Montage med konsol/montagejärn

Montera fast konsolerna i karmen om dessa inte är  
förmonterade. Placera in produkten i hålet och skruva 
fast i konsolen. Tänk på hur du sätter foder/lister sedan 
för att dölja konsolerna. Se dock till att produkten sitter 
ordentligt i våg och lod samt att dräneringshålen är i 
nederkant och utåtriktade.

Borra egna infästningar
Trä och eller trä/aluminium.
Mät ut hålens placering och borra från 
karmens insida rakt igenom med ett 14 
mm borr för karmskruv typ adjufix.

PVC/Komposit
Mät ut hålens placering och borra från 
karmens insida rakt igenom med en 6 
mm borr. PVC har en stålförstärkt karm 
medans ett fönster i komposit har en 
fiberförstärkning.

Förslag på fästpunkter

Fästpunkterna enligt schema kan variera beroende på storleken av fönster eller 
dörr. Konstruktionen är inte bärande och får inte belastas av extern vikt.

Speciellt för fönster.
Fönster med storlek 1000mm eller mindre på bredd innebär 2 fästpunkter, men 
över 1000mm rekommenderas minst 3st. Vid flertalet luft i samma karmar kan 
det variera, se schema. 
Se till att produkten är i våg och lod.

Speciellt för dörrar.
Infästning skall alltid placeras vid/eller så nära gångjärn som möjligt, detta för 
att funktionen skall bli så stabil som möjligt, men även för att motverka inbrott. 
Se till att produkten är i våg och lod samt att diagonalen påvisar rätt läge
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Montageanvisning Fönster och dörrar

Avlägsna båge inåtgående fönster och dörrar med synliga beslag

Avlägsna bågen från karmen. Lossa plastlocket på övre gångjärnet och avlägsna 
sprinten genom att dra ner den. Om den sitter hårt så kan man använda sig av 
en mejsel enligt bild. 
Öppna nu bågen och lyft 
av den från nedre 
gångjärn.

Montera karmen enligt 
tidigare beskrivningar.
Återmontering av båge 
i karm. Ställ ner bågen
på gångjärnet i karmen. Återmontera övre beslaget och för in sprinten. Öppna 
och stäng för att kontrollera samtliga funktioner i produkten. 

Avlägsna båge inåtgående fönster och dörrar med dolda beslag 

Avlägsna bågen från karmen enligt följande: 
Öppna fönstret 90 grader från karmen.  
Avlägsna beslaget som löper under bågen till 
karm om det finns något (det kan variera  
beroende på storlekar). 
För att lossa överdelen på fönsterbågen från
karmen skall överliggande spärr vridas med 
insexnyckel stl 4. När spärren är  vriden skall 
beslaget som sitter i karm avlägsnas från bågen. 
Nu skall det bara vara att lyfta bågen från karmen. 

Montera karmen enligt tidigare beskrivningar.
Återmontering av båge i karm. Ställ ner bågen på gångjärnet i karmen.  Åter-
montera övre beslaget.

Avlägsna båge utåtgående fönster och dörrar med bultgångjärn.

Kontrollera om det förekommer bromsar (ovankant båge) eller skenor (un-
derkant båge) som sitter fästa i både karm och båge. Dessa måste lossas först. 
Öppna båge i 90 grader och lyft av från gångjärn.
Vid återmontering  lyft på bågen igen och fäst eventuella bromsar och skenor.

Vridfönster

Vridfönster monterar man med bågen i karmen.



Justering av bultgångjärn

Bultgångjärn levereras standard utan justering. 
Till fönsterdörren i fiberförstärkt komposit
finns det dock justerbara bultgångjärn.
Dessa kan justeras i höjdled enligt bilden till 
höger. Se bild 1.

Gångjärn till PVC har också justerbara 
nivåer  i höjd- och sidled se bild 2 & 3.

Justering av synliga gångjärn

På nedre gångjärn karm finns 2st justerskruvar, 
en för sidled och en för höjdled se bild 4. 
Justering övre gångjärn enligt bild 5.  

Justering av dolda gångjärn 
   
På nedre gångjärn karm finns 2st justerskruvar, 
en för sidled och en för höjdled se bild 6.
Justering övre gångjärn enligt bild 7. 

Justering av låskolvar

Samtliga låskolvar på bågen är excentriska och kan 
justeras med insexnyckel så att det antingen spänner 
mer eller mindre mot karmen, (detta påverkar 
handtaget). Se bild 8.
             

Justering fönster och dörrar
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Bild 1.

Bild. 2

Bild. 3

Bild 4.

Bild 5.
           

Bild 6.     Bild 7.    Bild 8.
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För att fönster och dörrar skall vara beständiga under väldigt lång tid så bör 
man hålla dem rena från smuts och smörja årligen efter anvisningar. Ytan på 
profilerna skall göras rent med vatten och såpa, inte med hjälp av kemikalier då 
detta kan påverka ytans beständighet. I bottendelen av dörr och fönster samt 
skjutparti skall man avlägsna smuts och annat som kan hindra enhetens funk-
tion. Exempelvis om man vädrar mycket så kan det förekomma att löv lägger 
sig vid dräneringshålen och förhindrar vattnet från att rinna ut. Då samlas det 
istället i karmen. Om man upplever tröghet i beslagen när man öppnar och 
stänger bör man först se över om det finns något som påverkar detta och sedan 
smörja beslagen runt om enligt anvisning. 

Beslagen i fönster och dörrar måste årligen inoljas. Oljan som man använder 
skall vara syrafri så att man inte påverkar
korrosionsskyddet på beslagsdelarna. Alla
rörliga delar samt alla ytor som påverkas av
slitage skall smörjas med fett alternativt vaselin.
Vid underhåll av fönster, dörrar och skjutpartier
skall MAN INTE lyfta ur bågar från karmar.
                       Detta görs endast av service och 
                       underhållstekniker samt montörer.

                       Övre gångjärnet är en viktig del av
                       fönstrets funktion och skall enligt
                       ovan smörjas varje år.

Om man upplever tröghet i beslagen när man 
för handtaget upp och ner så kan det bero på att 
spanjoletten behöver smörjning.

Om smuts eller liknande har fallit ner i låsblecken så kan det 
hindra fönstret från att stängas ordentligt. Handtaget kan 
vara trögt och med för mycket kraft så kan det även gå 
sönder. Så vid tröghet var varsam och undersök varför 
tröghet uppstått. Rensa rent beslaget från smuts och försök 
varsamt stänga igen. 



Fönsterputsning

Börja med att spola av glaset, använd rikligt med vatten innan glaset/rutan  
rengörs. Vi rekommenderar rengöring med vatten och vanlig såpa. Glas ska 
rengöras med rengöringsutrustning som är fria från grus och skräp. Använd mjuka 
verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor och eftertorka noga. 
Använd inte starkt alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller 
skarpa verktyg. 

Om isolerglaset utsätts för snabba temperaturväxlingar kan detta orsaka termiska 
spänningar i glaset. Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna får 
glaset att spricka på ett karakteristikt sätt. Något som kan orsaka snabba 
temperaturväxlingar som därför ska undvikas är t ex mörka persienner och 
gardiner. 
Skador som uppstår på grund av ovanstående ersätts inte av FramtidsFönster. 
Skador på glas orsakade av egen monterad solskyddsfilm eller annat som 
klistrats på glaset ersätts inte av FramtidsFönster.

Underhåll av fabrikslaserade/täckmålade fönster från fabrik 
(gäller ej komposit eller PVC)

Fönster behöver underhåll. Det är speciellt viktigt att du kontrollerar 
botten på både karm & båge. Lasyr som flagnat måste alltid slipas ned och ersättas 
med ny. Underhållslasering behövs när ytan blivit matt, grånad eller blekt. Bätt-
ringsmålning måste göras om det finns blåsor i färgen, om färgen är matt eller om 
det finns sprickor i färgen

Börja alltid med att:
•Tvätta ytan med målartvätt, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
• Putsa med fint sandpapper, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
• Eventuellt putsdamm borstas bort.
• Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med 
tätmassa.
• Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa.

Så här underhållslaserar du:
• Stryk lasyr avsedd för utomhusbruk, som hanteras enligt leverantörens 
rekommendation för slutbehandling.

Så här underhållsmålar du
• Grundmåla trärena ytor med en grundfärg av alkydoljetyp för utomhusbruk, 
som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
• Måla två gånger med akrylat- eller alkydoljetäckfärg för utomhusbruk, följ 
leverantörens rekommendation.

Skötselråd & underhåll
SK

Ö
TS

EL
RÅ

D
 &

 U
N

D
ER

H
Å

LL



M
O

N
TA

G
EA

N
V

IS
N

IN
G

A
R

Montageanvisningar skjutparti

Leverans av skjutpartier

Fiberförstärkt kompositskjutpartier levereras utan glas. Detta för att montering 
sker innan glasning, det gäller ej trä och trä/aluminium där glasen sitter i.
Efter det att skjutpartiet sitter på plats sätter man i glaskassetterna.  
Dessa levereras oftast vid sidan av packade i trälåda.

Innan montering

Vid montering av skjutparti är det av yttersta vikt att partiet står 100% i lod och 
våg.  Kompositskjutpartiet levereras utan glas för att fästning i vägg skall kunna ske 
dolt. I karmen och i den fasta luckan finns montagehål förborrat. 
När man fäst karmen med montageskruv så skall man ytterligare kontrollera om 
det sitter i lod och våg. 
OBS! Partierna är inte bärande, Extern vikt får därför inte belasta konstruktionen!

Om så önskas kan skjutdörrsbladet demonteras. Demontering/montering ska 
utföras av minst två personer. Detta görs genom att beslagen i skjutdörrens 
överkant skruvas loss, på båda sidorna. Dörren vinklas ut och lyfts upp över 
rullskenan. Säkerställ så att inte dörren välter när beslagen lossas. Se bilder. 
OBS! bilderna kan variera beroende på beslagssats, men det fungerar ungefärligt 
likadant.
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Montageanvisningar skjutparti

Montering

Lyft in skjutpartiet i väggöppningen. Kontrollera att tröskeln är helt i våg och att 
det finns anliggning under hela tröskelns längd. Det är av största vikt att tröskeln 
inte sviktar då skjutdörren skjuts/rullas. Om justeringar av tröskeln måste göras så 
använd tunna träfiberskivor eller liknande och klossa under hela tröskelns bredd. 
Avståndet mellan klossningen bör ej överstiga 300 mm. 
Börja fästa med montageskruv. Kontrollera med vattenpass eller lod att 
sidokarmen är helt vertikal och inte lutar utåt eller inåt. Sätt skruvar i resterande 
hål, kontrollera med vattenpass ytterligare. Beroende av material i väggen kan 
förborrning krävas. Om dörren demonterats så monteras nu denna tillbaka i parti-
et. 

Dörren placeras i vädringsläge, öppen några deci-
meter och med handtaget pekande uppåt.
Kontrollera så att avståndet X är exakt lika upptill 
och nedtill på partiet. Om behov finns så justera så 
att avståndet X blir lika. Se bilder.

Med dörren stående i detta 
läge, kontrollera även 
springan mellan karmen och 
överkant dörr. Denna skall 
vara lika över hela dörrens 
bredd. 

Vrid handtaget nedåt och kontrollera att dörren går lätt att förflytta över hela 
tröskelns längd. Om springan mellan karmen och överkant dörr inte är lika måste 
tröskelns vågräthet alternativt karmöverstycke justeras.

Skjutpartiet får inte belastas i karmöverstycket av ex. en bärande balk för vägg- 
eller takkonstruktion. Överbelastas karmöverstycket finns risk att dörren inte löper 
tillfredställande och tätningen äventyras. Kontrollera att dörren lätt går att stänga 
och öppna.

Klossning av glas

-Klossa sidorna nere lika så glas ej rör sig
-Klossa över kassett lika så glas ej rör sig
-Klossa övre sidor så att lucka står i lod med karm

Det är innehavaren till produkten som ansvarar för att skötsel och underhåll utförs 
regelbundet. Tänk på att trösklar utsätts mer än övriga delar av partiet och bör ses 
efter oftare. Övrigt: Smörj låsbeslagen, se till att inget hindrar luckan/luckorna från 
att skjuta fram och tillbaka.
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Det finns ett flertal olika produkter att använda, 
följande är endast några exempel. 
Standard drevremsa, tänk på att inte packa för hårt 
men ändå så att det tätar, undvik att skada remsorna.
Polyuretanskum. Tänk på att skummet måste 
expandera fritt både inåt och utåt under härdningen. 
Var försiktig så att skummet inte trycker ihop 
karmen och äventyrar produktens funktion. Följ 
skumfabrikantens anvisning.
Självsvällande fogband typ cc-fönsterdrev av 
polyuretan med acrylbaserad impregnering, utan kemisk process eller härdning. 
Vi förespråkar CC-fönsterdrev.

Dreva med drevremsa ett redan monterat fönster 

Gör rent mellan stycket eller objektet som ska tätas. Montera CC-Fönsterdrev.
1. Öppna rullen så att vakuumet släpper och dra ut drevet lika långt som det hål-
rum som ska tätas. 
2. Klipp av CC-Fönsterdrev i rätt längd. 
3. Stick in CC-Fönsterdrev mellan stycket eller objektet som ska tätas. 
4. Vänta på att CC-Fönsterdrev ska expandera. Det är viktigt att skjuta upp drevet i 
hörnen så att tätningen blir exakt och det inte blir kölddrag i hörnen. 
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Självhäftande CC-Fönsterdrev direkt på fönster

Borsta av objektet för att avlägsna löst damm och smuts. Montera CC-Fönsterdrev. 
kulle ni montera på stålreglar som är feta eller oljiga så ta en trasa med T-röd och 
tvätta. Då fäster CC-Fönsterdrev direkt.
1. Öppna rullen så att vakuumet släpper och dra ut drevet lika långt som det hål-
rum som ska tätas. 
2. Dra av releasen som täcker CC-Fönsterdrev så att klistret frigörs. 
3. Applicera CC-Fönsterdrev på stycket eller objektet som ska tätas och tryck till 
CC-Fönsterdrev så att det fastnar. 
4. Viktigt är att skjuta upp drevet i hörnen så att tätningen blir exakt och det inte 
blir kölddrag i hörnen.

5. Klipp eller skär i hörnen.
6. Montera fönstret. 
7. Montera karmskruven direkt genom CC-Fönsterdrev om så önskas.
8. Nu är det bara att vänta på att CC-Fönsterdrev ska expandera. Vid kyla en längre 
expansionstid.



FO
D

ER
Foder

Först och främst gäller det att bestämma hur fodret ska se ut. Kika runt på olika 
hus och tänk ut vad som passar ditt hus. Prova att till exempel kapa ett snitt på 
överliggarens hörn – hur ändras utseendet då? Gör några prover tills du kommer 
fram till hur du vill att dina foder ska se ut. Vi visar en klassisk variant. 

Markera på dörr- eller fönster-
karmen var du vill att fodret ska 
börja. 10–20 mm från ytterkanten 
brukar vara ett vanligt mått. Gör 
markeringar i hörnen på karmen 
med en blyertspenna. Gör också 
en markering högst upp på 
karmens mitt. Mät sedan ut hur 
lång överliggaren ska vara. Mät 
hela karmens bredd, plus ungefär 
tre gånger brädans bredd. 
Kapa av brädan efter detta mått och gör en markering, t ex ritsa på mitten av 
långsidan. Om du vill kan man här kapa av några centimeter i hörnen på 

undersidan av brädan. Ett fönsterfoder består av fyra 
delar. Ska fodret vara till en dörr kan du hoppa till 
nästa steg. Mät längden på den nedersta brädan ge-
nom att ta måttet mellan markeringarna på karmen. 
Kapa till en bräda i detta mått.

Mät ut längden på sidoplankorna genom att ta 
måttet mellan markeringarna på karmen. Ska fodret 
vara runt ett fönster kan du lägga till en och en halv 
gånger brädans bredd. Kapa av två brädor i detta mått. 
Passa på att måla alla brädor redan nu så slipper du sedan maskera och riskera att 
få färg på fasaden.

När färgen har torkat är det dags att spika upp fodren. Gör det i den ordning du 
kapade dem och spika inte hela vägen in, utan fäst dem endast löst så går allt att 
justera lite. Använd mittmarkeringen på karmen och överliggaren för att få den 
på rätt plats. Passa in alla bitar och när du är nöjd med resultatet så slå in spikarna 
helt. Måla över spikskallarna med lite färg. 
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Plåtar och fönsterbleck

Anlita eller följ en plåtslagares anvisningar. Önskas plåt runt om fönster så tänk på 
att det skall bockas på särskilda sätt i ändarna, tänk också på att måtten kan 
variera och därför monterar man fönster först och mäter och bockar plåt sen. 
Detta är viktigt för att säkra tätheten och hållbarheten på både hus och fönster.
Först monteras alltid fönsterblecket, och detta placeras i det spår som finns 
förberett i våra produkter, saknas det spår så går det att montera underifrån eller 
framför. Fönsterblecket kan se olika ut beroende hur fasad och hus. Därefter 
överstycket och sist sidorna.
De mest utsatta delarna på en fasad är skarvar, och runt fönster och dörrar är det 
lätt att fukt tränger in om man inte skyddar dessa. För att undvika att fukt tränger 
in mellan karm och foder sätter man i vissa fall en plåt i nederkant av karmen, ett 
fönsterbleck eller underbleck. För att vara på den säkra sidan kan man även sätta 
en plåt över det översta fodret; det kallas droppbleck eller överbleck.

Det finns olika typer av underblecksmontage för fönster. Antingen är karmen 
försedd med ett spår där blecket monteras, eller så monteras blecket platt mot 
karmen, och i vissa fall även i spår under karmen. Titta efter vilken variant du har 
och köp/tillverka/bocka blecket efter det.

Fönsterbleck

Mät ut måttet mellan foderbrädorna och lägg till 20 mm. Kapa av blecket i denna 
längd.Klipp med en plåtsax in 10 mm jack i varje bockning av blecket. Använd 
sedan en plattång eller ett plåtbockningsverktyg för att böja upp de övre 
plåtflikarna och för att böja in den nedre fliken. Detta förhindrar vatten från att 
rinna ut vid sidorna.
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Plåtar och fönsterbleck

Sätt in blecket i karmen och om det inte finns 
förborrade hål kan du med en dorn eller en spik 
markera med ungefär 10 cm mellanrum var 
blecket ska fästas i karmen. Använd skruv, spik 
eller popnit beroende på produkt.

Droppbleck 

För att vara på den säkra sidan skall du montera ett 
droppbleck ovanför den översta foderbrädan. Kapa 
till blecket i fodrets mått plus 20 mm och bocka 
plåtflikarna likadant som på fönsterblecket. Om du 
monterar blecket på en stående lockpanel lyfter du 
läkten med en hammare eller kofot och kilar under 
blecket. Spika sen blecket mot panelen och fäst 

läkten igen. Var noga med att det inte blir någon glipa mellan bleck och panel då 
vatten kan smita in här. Lägg gärna en sträng tätnings-massa för utomhusbruk 
bakom.

Droppbleckets uppgift är att skydda övergången mellan fönsterkarmens ovandel 
och väggen mot uppfuktning. Uppfuktningen kan dels ske genom vinddrivande 
nederbörd eller genom att fukt har kommit in i väggen ovanför fönstret och genom 
tyngdkraften sprider sig nedåt och in i väggen. Det senare fallet måste beaktas för 
väggar med luftspalt.

Droppbleck tillverkas vanligtvis av plåt eller strängpressad aluminiumprofil.
De generella krav som bör ställas på droppbleck är:
 Droppblecket skall skydda fönstrets ovandel och omkringliggande vägg mot 
uppfuktning. Droppblecket skall utformas så att det lutar ned och ut mot fasaden 
för att effektivt avleda regnvatten, och i framkanten ha en droppnäsa för 
vattensläpp. För väggar med luftspalt skall droppblecket ta hand om det regnvatten 
som eventuellt läckt in genom fasaden till innerväggen och avleda det ut i det fria 
utan att fönsterpartiet fuktas upp.
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Vridfönster

Kontrollera att utvändigt foder/smyg inte inkräktar på frigången när fönstret 
vänds. Se till att spärren kan fixera bågen i putsningsläget.

Montering av foder, markiser etc.

Utvändiga fönsterfoder/påsalningar får inte fästas med skruv/spik i fönsterkarmen. 
Hållare för markiser eller dylikt får inte monteras i fönsterkarmen.

Sprickor i glas

Om isolerglaset utsätts för snabba temperaturväxlingar kan detta orsaka termiska 
spänningar i glaset. Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna får 
glaset att spricka på karakteristiskt sätt. 
OBS! Mörka persienner kan absorbera mycket värme. Om en del av glaset ligger i 
skugga och en annan del värms upp av solen finns det risk för termiska sprickor. 
Om temperaturskillnaden mellan glasets kallaste del och dess varmaste del är mer 
än 35 grader finns det risk att glaset spricker. 
Dessa sprickor täcks inte av leverantörens garantier.

Fasta aluminiumbeklädda fönster

Felaktigt monterade fasta fönster kan försvåra ett eventuellt framtida glasbyte. 
Extra kostnader för åtkomst av produkten täcks inte av leverantören. Ex. fasadputs 
dikt mot aluminiumbeklädnad.

Kontakt

Showroom/huvudkontor  Telefon 0340-620064
Västra Ringvägen 4   E-post info@framtidsfonster.se
432 67  Veddige   Webb framtidsfonster.se

Öppettider
Måndag-torsdag 9-17 fredag 9-16 (OBS kan variera under högtider)



Kontakta Oss

0340-62 00 64
Vi hjälper dig året runt

FramtidsFönster


