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Det är både smart och prisvärt att köpa fönster från Borga. Valet av 
fönster spelar stor roll för byggnadens utseende men påverkar också dess 
energiförbrukning. En installation handlar därför ofta om att hitta en 
långsiktig, ekonomisk lösning som också innefattar kostnad för inköp, 
montage och underhåll.

Fönster till rätt pris

Borga har fönster av bra kvalitet till förmånliga priser då vi säljer utan mellanhänder, direkt från fabrik. 

Borga var tidiga med att erbjuda fönster med PVC-ram och levererar fönster till både nybyggnationer, 

fasadrenoveringar och rena fönsterbyten och har lång erfarenhet av både fönster och montage. 

Vi måttanpassar alla fönster efter dina specifika behov utan extra kostnad.

Underhållsfritt med PVC-fönster

Våra kunder väljer oftast fönsterlösningar med PVC-ramar. Dessa fönster är både underhållsfria och 

hållbara. De har en modern konstruktion där insida och utsida kan fås med olika kulörer.

10-års garanti
Borgas leverantörer är noga utvalda. Kvaliteten på våra byggkomponenter 

testas först i vårt byggsystem för våra stålhallar innan vi erbjuder 

produktionen till den allmänna marknaden.



•  måttanpassas utan extra kostnad

•  är sidohängda inåtgående med dreh-kipp beslag

•  är enkla att montera – snabbt och effektivt.

•  har standarden vit RAL 9016, finns även att få i 
    flertalet av RAL-skalans kulörer. 

•  är underhållsfria

•  kan beställas med olikfärgad in och utsida.

•  har energiglas som ackumulerar värme. 2-glas 
    som standard.

VÅRA FÖNSTER OCH DÖRRAR...

EKONOMIBYGGNADER LANTBRUK HYRESHUS

BOSTADSHUS INDUSTRI



EKONOMIBYGGNAD 
Borga har ett stort sortiment av fönster för olika 

miljöer och behov. Vi har underhållsfria fönster för dina 

ekonomi- eller industribyggnader oavsett om det gäller 

nyproduktion, om- eller utbyggnad. 

Rätt fönster på rätt plats

Välj ett fönster som passar i din byggnad och gårdsmiljö men 

med dagens moderna egenskaper. Med ett PVC fönster får du ett 

minimalt underhåll och lång garanti.

Montage

Kontakta oss så hjälper vi dig med en komplett lösning.

INDUSTRI
Med nya fönster och fasad kan man förändra en hel 

byggnad. Borga är en komplett hallbyggare och har 

lång erfarenhet av byggnation och renovering.

Byggtillbehör och komponenter av hög kvalitet

Produkterna i Borgas sortiment präglas av hög kvalitet, lång 

livslängd och stor valfrihet. Vissa gånger är det fokus på funktion, 

andra gånger på det man kan se och ta på. Oftast är det fokus 

på flera delar. Borgas byggkomponenter passar de flesta behov 

och levereras i alla möjliga former och färger. Modernt, klassiskt, 

praktiskt eller praktfullt – allt är möjligt.

Läs mer på www.borga.se



Fast fönster 
utan mittpost

Fast fönster 
med mittpost

Fast fönster 
med dubbelkarm ej 

öppningsbart

Enluftsfönster med 
vädringsläge

Enluftsfönster 
öppningsbart med 

vädringsläge

Tvåluftsfönster öppningsbart 
med vädringsläge

Tvåluftsfönster. 1 del fast 
parti, 1 del öppningsbart med 

vädringsläge

Fast fönster med 
två mittposter

Tvåluftsfönster med 
spanjolettlåsning, 2 sidor 
öppningsbart, 1 sida även 

med vädringsläge

HYRESHUS 
Vi har välisolerade och tåliga fönster och altandörrar som kräver 

minimalt underhåll. Våra fönster och dörrar sparar energi för dig 

som fastighetsägare och för miljön. Välj mellan olika standarder 

och tillval.

Dags för fönster och altandörrsbyte på din fastighet?

Kontakta oss så hjälper vi dig att sy ihop en komplett lösning inklusive mätning 

och montage. 

Garanti

Vi har 10-års garanti på alla våra fönster och altandörrar.

Se våra tillval på nästa uppslag

Våra fönstermodeller



BOSTADSHUS
Byt fönster och dörrar och sänk dina uppvärmnings-

kostnader. Få samtidigt minimalt underhåll, förändrat 

utseende på huset. Du får också en inomhusmiljö som 

blir tystare och ljusare. 

Rätt fönster och dörrar på rätt plats

Anpassa stilen och designen på fönstren och altandörrarna så det 

passar huset. Med våra tillvalslösningar så kan du skapa ett fönster 

eller dörr för ditt behov för att stänga ute eller släppa in solljus, 

minska ljud eller insyn. 

Vad man väljer för färg och stil på fönstret och dörrarna gör stor 

skillnad, både inomhus och utomhus. Vi hjälper gärna till och tar vi 

fram förslag som passar dig och ditt hus. 



VANLIGA SPRÖJSLÖSNINGAR - FÖNSTER

Spröjsbredder
18 mm 

26 mm (standard)
45 mm

Mittpost = 82 mm

Tillvalslösningar för  
dina behov 
Borgas prisvärda fönster- och dörrsortiment är 

komplett med ett stort urval med tillvalslösningar 

för funktion och utseende.

• Spröjs och poster
• Handtag och trycken
• Solskydd och persinenner
• Insektsnät
• Ventil

Ge din byggnad en personlighet  
med spröjs och poster

Genom att lägga till spröjs och poster på dina fönster och 

dörrar får du en personlig prägel på din fastighet och fasad. 

Du bestämmer själv din kombination för att få den rätta 

känslan på din byggnad. Spröjsen är monterade som 

mellanglasspröjs. 

Handtag, trycken och lås

Fönster- och dörrtrycken levereras som silver (standard) och 

i ett flertal modeller, färger och låsningar. Låsmekanism och 

barnspärrsfunktion går att få som tillval.

Solskydd och insektsnät
Till våra fönster kan du beställa solskydd och praktiska 

persienn- och rullgardinslösningar i varierande material 

och kulörer. Standard kulör är vit. Övriga färger finns på 

förfrågan.

Som tillbehör har vi även ”insektsnät”. Nätet är lätt att 

fästa på insidan av karmens utsida.

Fria former – exempel:
Vi kan även ombesörja måttanpassade specialfönster och glaspartier.

Dörrar vanliga spröjslösningar

SP 1:0 SP 2:0 SP 3:0 SP 1:1

SP 2:1 SP 3:1 SP 1:1/3 MP 0:1

MP 1:1/3 MP 2:2 MP 0:1 / SP 1:0 X

MP 0:1 / SP 1:0 +

D1 SP 1:1 med 
bröstning

D1  SP 4:1 D2  SP 3:1 med bröstning

Skjutdörrar

Standard



2- eller 3-glasfönster.

70 mm karmprofil. 

Ram med stålkärna.

Tätningslist.

5-kammarprofil.

Tätningslister vid glasets infästning. 

UV- och åldersbeständigt.

Infästningsspår för 
beslag för enkelt och 
snabbt montage.

Dräneringshål.

Innerglaset är ett sk. ”energiglas” som 
ackumulerar värme genom att ta vara 
på energin i dagsljuset. Energiglaset 
ger en behaglig inomhusmiljö.

FÖNSTERFAKTA  2-glas  3-glas
Glastjocklek 4 mm 4 mm
Argonspalt 16 mm 2x12 mm
Ljudreduktion 30 dB 33 dB
Ug-värde* 1,1 0,8
Uw-värde 11x11**: 
- Fast 1,3 1,0
- Öppning 1,4 1,1

* Glas
** Komplett fönster

Moderna fönsterlösningar
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Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara 

Tel 0511-34 77 11 • kontakt@borga.se

Öppettider direktförsäljning: Vardagar 8-16

WWW.BORGA.SE


