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Trä

Ljudisoleringt

Energibesparingsmål

Träet kan renoveras

I energibesparande hus behöver man strikt följa ett antal regler för att spara värme. Som en av lösningar 
är installation av värmeisolerande fönster av hög kvalitet. Genom bristfälliga fönster kan det förloras 35% 
av värme. Ju en tjockare fönsterram och ett tjockare skiktat glassystem man har, desto lägre är värmeför-
lustskoefficienten, som kännetecknas med måttenhet Uw. En tjockare fönsterram möjliggör att använda 
ett 3-skiktat glassystem, vilket avsevärt förbättrar värmeegenskaper av fönstret. Vid användning av det 
selektiva glaset och genom att fylla glassystemet med den inerta gasen får man en förbättrad koefficient 
på värmeisoleringen. Den inerta gasen ökar temperaturen inuti glassystemet, så att den inre värmen 
håller sig även vid låga utom-hustemperaturer.

De mest populära råvaror för fönster med träramar är furu och ek. På beställning kan vi producer fönster 
utav andra typer av trä. Trä är ett material med lång hållbarhet och det har bra egenskaper för ljudisoler-
ing. Man beräknar att 90% av buller kommer in i byggnader genom fönster och dörrar. Buller och 
avbruten sömn kan vara som orsak till många hälsoproblem. Såsom är väl känt, sömnkvalitet tillförsäkrar 
hjärnan och kroppen återhämtning, vilket i sin tur säkerställer god hälsa. Ljudisolerande fönster med 
träramar är ett bra alternativ för stadsboförhållanden, eftersom de välisolerar hus från omgivande ljud. 
Fönster med träramar kan förbättra din livskvalitet genom att skapa en avkopplande atmosfär i hemmet. 
På företaget „Pavasars” tillverkade fönster kännetecknas av mycket god ljudisolering - upp till 38dB. I 
jämförelse med 15 cm tjocka mellanväggar i en byggnad av betongblock, som används i byggindustri, 
ljudisoleringens koefficient är ca 20 dB, vilket är dubbelt mindre än vid fönster med träramar.

Trä är ett naturligt och hållbart byggnadsmaterial. Genom århundraden har människor använt trä som 
byggnadsmaterial. Detta ger ett gynnsamt mikroklimat i bostaden, absorberar onyttig fukt utifrån och 
ger den tillbaka när det behövs. Fönster och dörrar av detta naturliga, högkvalitativa och ekologiska mate-
rial ger rummet en aura av värme och hemtrevnad, medan fasaden får ett smakfullt utseende. Trä är 
också ett mycket praktiskt byggmaterial. Det kännetecknas av lång hållbarhet, hög mekanisk hållfasthet 
och goda värmeisoleringsegenskaper. Av alla de för närvarande tillgängliga materialen, som används vid 
tillverkningen av fönster, har träet den svagaste förmågan att leda värme. Detta innebär att materialet har 
dem bästa värmeisolerande egenskaperna. Om du väljer för sitt hus fönster med träramar, då sparar du 
inte bara värmeenergi utan även minskar värmeavgivning.

Med tiden kan fönster med träramar renoveras många gånger och anpassas till specificerade interiörer 
och utvändiga förändringar. Det kan inte göras med PVC-fönster. I fall av skador eller skrapor kan de 
fönstren med träramar renoveras enkelt medan de PVC-fönstren förblir skadade tills deras utbyte.



STYLE 68
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Ramens
tjocklek 68mm

Utmärkt
ljudisolering

Modern 
design

Högsta
kvaliteten

Ekologisk
produkt

Vinterventilation2-Skiktat
glassystem

Fönster med träram STYLE 68 är en av fönstertyper, där naturligt material kombineras med 
modernteknologi och verkställighet. STYLE 68 är fönster med moderna tekniska lösningar, 
som inte endastger den respektive lokalen ett attraktivt utseende, utan även säkerställer en 
högkvalitativ ljud- ochvärmeisolering.

Vid tillverkning av fönster med träramar använder man glassystem, tillbehör och lasurlacker 
avomprövade och pålitliga tillverkare, vilket säkerställer utmärkt kvalitet och lång livslängd av 
fönster. Noggrant utvalt trä, god förmåga av luftcirkulation, värmeisolerande 2-skiktat 
glassystem, liksom andra viktiga funktioner gör detta till ett utmärkt val för dig som vill ha 
högkvalitativa fönster till ett överkomligt pris.

VÄRMEISOLERINGSKOEFFICIENT FÖR F
ÖN

ST
ER 1.20Uw



ELEGANCE 92
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Vinterventilation3-Skiktat
glassystem 

Ramens
tjocklek 92mm

Utmärkt
ljudisolering

Modern 
design

Högsta
kvaliteten

Ekologisk
produkt

Energieffektivt fönster är ett utmärkt val inte endast för dem som vill ha naturliga fönster 
med träramar, men också spara på värmeräkningar. Genom moderna teknologiska lösning-
ar innebär ELEGANCE 92 komfort, högkvalitativ design och utmärkta funktioner. Energis-
parande fönster med träramar ELEGANCE 92 är ett resultat på moderna lösningar. Tjockare 
fönsterramar tillåter användning av 3-skiktat glas som väsentligt förbättrar den värmeisole-
rande karakteristiken av fönstret. Fönstren ELEGANCE 92 är en utmärkt lösning för yttre ljud-
dämpning samt energibesparingar i samband med uppvärmning. Modern teknologisk bear-
betning (antiseptiskt medel och olika beläggningar) ger träramar maximalt skydd mot yttre 
miljöförhållandens förödande inverkan och säkerställer träramars hållbarhet.

VÄRMEISOLERINGSKOEFFICIENT FÖR F
ÖN

ST
ER 0.76Uw



STYLE 68 HS



Skjutdörrar är den bästa lösningen för att ha en närmare relation till naturen eller det fria, när 
man stannar hemma, och det finns möjlighet att få mycket större glasytor än dem traditio-
nella glasrutorna tillåter. Användning av denna typ på skjutsystem orsakar inte någon visuell 
barriär mellan rummet och det fria, utan skapar en förbindelse till utsidan. Noggrant utvalt 
trä, god förmåga av luftcirkulation, värmeisolerande dubbelruta, liksom andra viktiga funk-
tioner gör detta till ett utmärkt val för dig som vill ha högkvalitativa skjutdörrar till ett över-
komligt pris. Konstruktioner av skjutsystem är den bästa lösningen mellan byggnad och 
trädgård, terrass, balkong, ouppvärmbar veranda och vinterträdgård, samt i situationer där 
det inte är möjligt att installera dörren som öppnas sedvanligt. Trots möjligheten att fram-
ställa stora fönster - upp till 6 meter breda och 2,5 meter höga - byggnadens arkitektur förvär-
var visuell lätthet tack vare stora glasrutor.

2-Skiktat
glassystem

SäkerhetRamens
tjocklek 68mm

Utmärkt
ljudisolering

Högsta
kvaliteten

Modern designModern
teknologi
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VÄRMEISOLERINGSKOEFFICIENT FÖR F
ÖN

ST
ER 1.20Uw



ELEGANCE 92 HS



Vill du bli omgiven av naturligt ljus och frisk luft? Då blir det lämpligt för dig att ha energis-
parande skjutdörrar till din balkong eller trädgård. En tjockare dörram möjliggör användning 
av 3-skiktat glas som väsentligt förbättrar den värmeisolerande karakteristiken. Dörrarna 92 
HS ELEGANCE är en utmärkt lösning för yttre ljuddämpning samt energibesparingar i sam-
band med uppvärmning. Energisparande skjutdörrar är den bästa lösningen mellan bygg-
nad och trädgård, terrass, balkong, ouppvärmbar veranda och vinterträdgård. Skjutdörren 
sparar utrymme och gör rummet liksom större, samt tar mycket mindre plats än dörren som 
öppnas sedvanligt. En särskild ramkonstruktion möjliggör att konstruera och tillverka upp till 
6 meter breda och 2,5 meter höga skjutdörrar, där en skjutled kan uppnå 3 meter på bredden 
och 2,5 meter i höjden. Trots att konstruktionen kan vara upp till 500 kg tung, byggnadens 
arkitektur får visuell lätthet och funktionalitet i dagligt bruk. Skjutdörrens mekanismer 
uppfyller dem högsta kraven på funktionalitet och säkerhet (bland annat mot inbrott), och 
de har också utmärkta värmeisoleringsegenskaper.
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SäkerhetRamens
tjocklek 92mm

Utmärkt
ljudisolering

Högsta
kvaliteten

Modern designModern
teknologi

3-Skiktat
glassystem

VÄRMEISOLERINGSKOEFFICIENT FÖR F
ÖN

ST
ER 0.76Uw



PLATIN 92 AL



PLATIN 92 AL är en kombination av snygg design, högkvaliativa material och avancerad 
teknologi. En 92 mm tjock träram med 3-skiktat glas och aluminiumprofil på utsidan 
minskar värmeförluster avsevärt och skyddar fönsterramen mot yttre miljöförhållandens 
inverkan. Trä är ett naturligt material med en låg förmåga för värmeledning och ljud, det är 
ekologiskt och passar väl in i alla interiörer. Modern teknologisk bearbetning ger träramar 
maximalt skydd mot yttre miljöförhållandens förödande inverkan, medan aluminiumprofiler 
ger för träramen ytterligare ett utmärkt skydd. Fönstren PLATIN 92 AL är utformade genom 
att använda dem bästa materialen för att uppfylla kraven på hållbar design, säkerhet, 
utmärkt värme-och ljudisolering samt lång hållbarhet.
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Ramens
tjocklek 92mm

Utmärkt
ljudisolering

HållbarhetEkologisk
produkt

EnergieffektivitetVinterventilation3-Skiktat
glassystem

VÄRMEISOLERINGSKOEFFICIENT FÖR F
ÖN

ST
ER 0.76Uw



PLATIN 92 AL HS



PLATIN 92 AL HS är en kombination av snygg design, högkvaliativa material och avancerad 
teknologi. En 92 mm tjock träram med 3-skiktat glas och aluminiumprofil på utsidan 
minskar värmeförluster och skyddar ramen mot yttre miljöförhållandens förödande inver-
kan. Trä är ett naturligt material med en låg förmåga för värmeledning och ljud, det är ekolo-
giskt och passar väl in i alla interiörer. Aluminiumprofiler skyddar den naturliga träramen 
mot yttre miljöförhållandens inverkan och därigenom skapar ett utmärkt skydd. Skjutdörren 
PLATIN 92 AL HS är utformad genom att använda dem bästa materialen och den senaste 
teknologin för att uppfylla kraven för hållbar design, säkerhet, utmärkt värme-och ljudisoler-
ing samt lång hållbarhet.
Skjutdörrens pris är fullständigt rättfärdigat, ty utan det, att skjutdörrarnas mekanismer 
uppfyller dem högsta kraven på funktionalitet och säkerhet (bland annat mot inbrott), de har 
också utmärkta värmeisoleringsegenskaper samt lång hållbarhet.
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SäkerhetRamens
tjocklek 92mm

Utmärkt
ljudisolering

Högsta
kvaliteten

HållbarhetModern
teknologi

3-Skiktat
glassystem

VÄRMEISOLERINGSKOEFFICIENT FÖR F
ÖN

ST
ER 0.76Uw



PLATIN 92 AL THERMO



People, who build, renovate or expand their houses, are aware of their choice when selecting 
windows and doors, which have a considerable effect on the overall look of the building. 
Thermo hs carving is wooden windows, additionally equipped with a special aluminum 
lining from outside, protecting the windows from environmental conditions, as well as 
providing additional thermal insulation. It is possible to paint aluminum in any colour accord-
ing to the RAL colour palette. This type of windows provides the highest possible thermal 
insulation ratio for the windows and gives greater advantage to the windows ensuring a 
long-term and excellent thermal insulation.
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Ramens
tjocklek 92mm

Utmärkt
ljudisolering

Högsta
kvaliteten

Hållbarhet EnergieffektivitetVinterventilation3-Skiktat
glassystem

VÄRMEISOLERINGSKOEFFICIENT FÖR F
ÖN

ST
ER 0.69Uw
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HANDTAG

FÄRG PÅ HANDTAGEN

FÄRGER FÖR DROPPLISTER OCH VATTENNÄSOR

* Toningar i mallar kan avvika från färger i naturen

* Toningar i mallar kan avvika från färger i naturen

MÖRKT GYLLENE

BRUNT

TITAN

SILVER

Silver Vitt Anodiserad brons Svart

VITT

ANODISERAD BRONS

GULD

NYSILVER
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FÄRGER PÅ GUMMITÄTNINGAR

SILIKONTONINGAR

DEKORATIVA GLAS

* Toningar i mallar kan avvika från färger i naturen

* Toningar i mallar kan avvika från färger i naturen

Vitt

KURA MATELUX ATLANTIC

DELTA M KATHEDRAL FLUTES

CREPI SILVIT DIAMANTE

Transparent

Mahogny

Beige

Furu

TerrakottaBläckfisk

Grått

Brunt

Vitt

Choklad

Svart
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FÄRG

LASURLACKERS TONINGAR
* Toningar i mallar kan avvika från färger i naturen

HEMLOCK UV HEMLOCK UV

FARBLOS FARBLOS

AFROMOSIA AFROMOSIA

AFZELIA AFZELIA

TEAK TEAK

KIEFER KIEFER

MAHAGONI MAHAGONI

EICHE HELL EICHE HELL

NUSBAUM NUSBAUM

PALISANDER PALISANDER

OAK FURU
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window thermography indicators

Internal sill attachment area

External sill attachment area

Triple glued lamella

Aluminum storm sewage

Leaf/sash 92mm

Rubber sealing

Wooden rack for glass

moisture absorbent

Aluminum dripstone

Silicone sealant

PVC thermal batten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

temperature scale
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TERMOGRAFISKA INDIKATORER PÅ FÖNSTER
Temperaturskala C°

PROFILDETALJER

Fastsättningsställe till inre fönsterbräda
Fastsättningsställe till yttre 
fönsterbräda/-bleck
Trefaldigt limmad lamett
Vattennäsa av aluminium
Fönsterflygel 92 mm
Gummitätning
Trälist för glas
Termolist, packad med luftens och fuktens
absorbent
Dropplist av aluminium
3-skiktat glassystem, fyllt med aregongas
4-skiktat bearbetning för träramen
Silikontätning
PVC-termolist

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

0 10 20
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STYLE 68

STYLE 68 HS

ELEGANCE 92

ELEGANCE 92 HS

PLATIN 92 AL

PLATIN 92 AL HS

PLATIN 92 AL
THERMO

SPECIFIKATION

PROFILNAMN

FÖNSTER MED TRÄRAMAR

FÖNSTER MED TRÄ-/ALUMINIUMRAMAR

* FÖRTYDLIGANDE FÖR SÄTTET ATT ÖPPNA FÖNSTER
Öppnas till höger
Öppnas till vänster
Lutas ovanifrån
Lutas underifrån

Öppenbart - lutbart ovanifrån
Öppenbart - lutbart underifrån
Utbytbart glassystem

VL
VK
AA
AL

V-AA
V-AL
N

VÄRMEFÖRLUSKOEFFICIENT FÖR GLASSYSTEM

UG=0.5 UG=0.6 UG=0.8 UG=1.0

PROFILBILD
SÄTT ATT
ÖPPNA
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WOODEN WINDOWS

WOODEN AND ALUMINUM WINDOWS

* FÖRTYDLIGANDE FÖR SÄTTET ATT ÖPPNA PÅ SKJUTSYSTEM
1B
2B
3B
4B

VÄRMEISOLERINGSKOEFFICIENT FÖR
FÖNSTER UTRUSTNING

MÖJLIG
TILLVALSUTRUSTNING

FURU EK

Färger från RAL-katalogen eller
Remmers. Lack har 10 standardtoningar.
Handtag med roterande nyckel. Det är
möjligt att öppna i ventilationsläge. På
fönsters insida och utsida kan du välja
olika toningar.

Aluminiumprofiler på utsidan. Handtag
med roterande nyckel. Det är möjligt
att öppna i ventilationsläge. Glassystem
med termolist, packad med luftens och
fuktens absorbent.

Olika typer av dekorativa
glas. Dolda gångjärn. Fönsters
handtag är låsbart. Det finns
möjlighet för belyst text, som
inarbetas i glas.

Färger från RAL-katalogen eller
Remmers. Lack har 10 standardtoningar.
Handtag med roterande nyckel. Det är
möjligt att öppna i ventilationsläge. På
fönsters insida och utsida kan du välja
olika toningar.

Olika typer av dekorativa
glas. Dolda gångjärn. Fönsters
handtag är låsbart. Det finns
möjlighet för belyst text, som
inarbetas i glas.

Färger från RAL-katalogen eller
Remmers. Lack har 10 standardtoningar.
Handtag med roterande nyckel. Det är
möjligt att öppna i ventilationsläge. På
fönsters insida och utsida kan du välja
olika toningar.

Olika typer av dekorativa
glas. Dolda gångjärn. Fönsters
handtag är låsbart. Det finns
möjlighet för belyst text, som
inarbetas i glas.

Färger från RAL-katalogen eller
Remmers. Lack har 10 standardtoningar.
Handtag med roterande nyckel. Det är
möjligt att öppna i ventilationsläge. På
fönsters insida och utsida kan du välja
olika toningar.

Olika typer av dekorativa
glas. Dolda gångjärn. Fönsters
handtag är låsbart. Det finns
möjlighet för belyst text, som
inarbetas i glas.

Olika typer av dekorativa
glas. Dolda gångjärn. Fönsters
handtag är låsbart. Det finns
möjlighet för belyst text, som
inarbetas i glas.

Aluminiumprofiler på utsidan. Handtag
på insidan, glassystem med Termix Warm
Edges Svisspacer. Handtag med roterande
nyckel.

Olika typer av dekorativa glas.
Automatisk dörrstängning
med hjälp av fjärrkontrollen.
Dörrhandtag låsbart från båda
sidor.

Aluminiumprofiler på utsidan. Handtag
på insidan, glassystem med Termix Warm
Edges Svisspacer. Handtag med roterande
nyckel. Aluminiumprofiler med ytterligare
30 mm värmeisolering.

Olika typer av dekorativa
glas. Dolda gångjärn. Fönsters
handtag är låsbart. Det finns
möjlighet för belyst text, som
inarbetas i glas.

LJUDISOLERIGENS
KOEFFICIENT

 Rw

Två sektioner - en fast och en skjutbar
Två sektioner - båda skjutbara
Tre sektioner- två yttre fasta, en inre skjutbar
Fyra sektioner- två yttre fasta, två inre skjutba

SPECIFIKATION
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STORLEKSVARIATIONER AV FÖNSTER
STYLE 68 ELEGANCE 92 PLATIN 92 AL PLATIN 92 AL THERMO
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STORLEKSVARIATIONER AV FÖNSTER
STYLE 68 ELEGANCE 92



STYLE 68 STYLE 68 HS ELEGANCE 92 ELEGANCE 92 HS PLATIN 92 AL

PLATIN 92 AL HS PLATIN 92 AL THERMO
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STORLEKSVARIATIONER AV FÖNSTER



Katalogen har endast informationssyfte. De i katalogen befintliga bilderna har endast informativ karaktär.
Det kan förekomma ändringar i samband med dem i katalogen befintliga uppgifterna, om vilka kunder
kommer att informeras av företaget “Pavasars”. Hela informationen, som placeras i katalogen, är företagets 
“Pavasars” egendom. Kopiering eller distribution av den i katalogen placerade informationen utan 
motsvarande referenser är förbjuden. Om du vill använda dem i katalogen publicerade materialen, var så 
god och kontakta företaget “Pavasars”. Informationen i denna katalog skyddas av Lettlands 
upphovsrättslag.

Kontakt:
Matison Enterprise AB
Hammarby Sjöstad
Ljusslingan 4,
120 31 Stockholm
+46 72 331 4157

info@matison.se
www.matison.se


