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SOFTLINE OCH DUOLINE SYSTEMENS FÖRDELAR:
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- 0.5 W/(m2*K) för  DUOLINE fönster 88 mm

/ SOFTLINE 88 1230 x 1480 tillverkat av meranti

Estetik
Innovativ design, överlägsen 
elegans, funktionalitet samt många 
färgvarianter av utrymmet tack 
vare ett brett utbud av färger för trä
och aluminium. 

Utmärkt kvalitet 
De högkvalitativa komponenter som 
använts i båda systemen, till exempel 
tillämpning av utvalda träbitar, 
garanterar lång hållbarhet.

Säkerhet
Moderna lösningar som ger ett 
ökat inbrottsskydd, inklusive bl.a. 
innovativa MACO Multi Matic KS 
beslag.

Konstruktionens stabilitet
System Softlines laminerade pro� l 
samt System Duolines solida 
konstruktion av aluminium och trä 
garanterar unik stabilitet hos träslöjd. 

Varaktighet
Den tillämpade pro� len, miljövänliga 
lacket med underskikt och 
impregneringsmedel mot skadedjur 
och svampar, samt aluminiumlisten 
som skyddar träet mot UV-strålning 
och vatten som rinner ur glasrutan 
garanterar en långsiktig hållbarhet 
och varaktighet hos träslöjd. 

Energisparande
De material och lösningar som 
använts i båda systemen, inklusive ett 
modernt tätningssystem, garanterar 
enastående parametrar när det gäller 
värmeisolering:
• för Duoline System – på nivån 

0,79 W/(m2*K)*

• för Softline System – på nivån 
0,80 W/(m2*K)*

SOFTLINE TRÄSYSTEM

DUOLINE TRÄ OCH ALUMINIUM SYSTEM
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TRÄSYSTEM
SOFTLINE

Fönster i Softline System av furu eller mahogny är ett uttryck 
för klassisk elegans. Vi erbjuder träsystem djupa på 68 mm, 
78 mm och 88 mm. Profiler är tillverkade av ihoplimmade 
lager av massivt trä, torkade till en lämplig fuktighetsnivå 
och med en lämplig densitet (minst 450 kg/m3 meranti). 
Fönsterkarmens nedre kanter skyddas med aluminium 

dropp-lister. Det används dessutom en termo-dropplist, 
vilkens form är anpassad till fönstrets utseende. En sådan 
lösning ser elegant ut och skyddar mot vädrets påverkan. 
Träsljöd lackeras med med ett vattenspädbart topplack 
som utgör beläggingen av högsta kvalitet. 

Glas
Ett brett urval av glaspaket som kan användas

List
En pro� lerad glaslist

Runtomgående tätning
Tillverkad i termoplastisk elastomer TPE

Pro� l
En laminerad pro� l garanterar konstruktionens stabilitet

Underskärning för den yttre pro� len

Miljövänligt lack
med primer och impregneringsmedel mot skadedjur 
och svampar

Termo-dropplist
som underlättnar vattenavrinningen

Aluminium list
skyddar pro� ler mot UV-strålning och vatten som
rinner ur glasrutan

TRÄ OCH ALUMINIUM SYSTEM
DUOLINE

Duoline System är en innovativ lösning där 
aluminiumets hållbarhet och träets estetik möts. 
Systemet uppfyller stränga krav för energieffektivt och 
passivt byggnande. Aluminiumprofilens kanter har 
en karakteristisk klassisk form och en modern design. En 
möjlighet att välja bland träpro� ler med tjocklek på 68 mm, 
78 mm eller 88 mm ger flera konstruktionslösningar. 

Ett yttre väderbeständigt överdrag i aluminium och 
ett lämpligt anslutningssystem förbättrar fönstrets 
stabilitet, statiska parametrar, energieffektivitet 
och ljudisolering. Det finns ett flertal form- och 
färgmöjligheter i Duoline så att de kan anpassas till 
byggnadsfasader på olika sätt. 

Överdrag
Systemet är utrustat med väderbeständiga Mira Contour 
överdrag i aluminium som ökar styvheten hos pro� ler 
och gör att de ser � n ut. 

Glas
En möjlighet att använda  1-, 2-, eller även 3-kammar 
glaspaket. 

Tätningar
Tätningarna TPE och EPDM i standard version. 

Pro� l
Tillverkad av 3 eller 4 limmade skikt av furu eller meranti 
med monteringsdjupet på 68 mm, 78 mm och 88 mm.

Träfönster i Softline system har belönats med ett erkännande Ett Grönt Varumärke [Zielona Marka] 2010 för 
sina utomordentliga egenskaper och miljövänlighet. 
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