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

Vi var tidiga med att erbjuda fönster med PVC-ram direkt till villaägare och levererar 

fönster till både nybyggnationer, fasadrenoveringar och rena fönsterbyten.  

Vi måttanpassar alla fönster efter dina specifika behov.

Underhållsfritt med PVC-fönster

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

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

Att välja rätt glas

Borgas fönster levereras med kvalitetsglas anpassat efter funktion och miljö. 

  Följande faktorer är viktiga för ditt val av glas: 

BORGAS 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.

VÅRA FÖNSTER OCH DÖRRAR...
... måttanpassas utan extra kostnad

...är sidohängda inåtgående med dreh-kipp beslag,  
   d.v.s. tiltbara vilket gör de enkla att rengöra.  
   (utåtgående ej standard)
... är enkla att montera – snabbt och effektivt.

... finns att få i flertalet av RAL-skalans kulörer. 

... kan beställas med olikfärgad in och utsida.

... har energiglas som ackumulerar värme.

   

Insyn: glas som begränsar insynen men behåller 

ljusinsläppet

   

Inbrott: våra glas finns klassade för olika nivåer av 

skydd.

   

Buller och ljud: ett tjockare glas släpper in  mindre 

ljud.

   

Säkerhet: med härdat eller laminerat säkerhetsglas 

blir det inga vassa skärvor om glaset går sönder



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

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. Spröjsen 
är monterade som mellanglasspröjs. 

Fönster 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

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

Spröjstjocklekar

18 mm 
26 mm
45 mm

Mittpost = 82 mm

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.

HANDTAG, TRYCKEN OCH LÅS
Fönster- och dörrtrycken finns i plast och aluminium (standard) 
och i ett flertal modeller, färger och läsningar. Låsmekanism 
och barnspärrsfunktion går att få som tillval.

Dörrar vanliga spröjslösningar

Standard

Tillvalslösningar 



2- eller 3-glasfönster.

70 mm karmprofil. 

Ram med stålkärna.

Tätningslist i karmen.

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

D I N             Å T E R F Ö R S Ä L J A R E :

Moderna fönsterlösningar
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