Vi är ett flexibelt företag som samarbetar med
arkitekter för att få fram bra lösningar för projekten.
Entrépartier i ek
Moderna entrépartier i ek som
specialanpassas till ditt projekt!
Vi förbereder partierna för den
beslagning kunden önskar. Här
i laserad ek till Selma Lagerlöfs
Torg, Göteborg.

Selma Lagerlöfs Torg.
Ariktekt: Semrén & Månsson Arkitekter

Kopparklädda fönster
Vi erbjuder alla fönstertyper med kopparklädd utsida. Du kan
få den obehandlad, lackad eller färgad och vi kan kombinera
den med olika träslag invändigt, som ex.vis. furu, lärk, ek eller
ask. Till Grand Hotel i Lund levererade vi skjutfönster, motviktsfönster, fönster- och skjutdörrar av furu med utvändig
kopparbeklädnad.

Till Lunds Tingsrätt var kraven höga. Vi levererade fasta
fönster, svängda fasta fönster och entrédörrar med kopparbeklädnad och på nedre plan var det ask invändigt.
På dessa fönster var det höga krav på säkerheten, ljud,
vindlast, u-värden och solskydd. Lunds tingsrätt har blivit
nominerat till Årets Bygge 2019.
Lunds tingsrätt. Arkitekt: FOJAB

Grand Hotel, Lund. Arkitekt: FOJAB.

Fotograf: Felix Gerlach

Vi kan erbjuda alla förekommande fönstertyper med
möjlighet att anpassa våra profiler efter våra kunders önskemål.
Kopplade fönster
Vi erbjuder även kopplade fönster inåt- &
utåtgående, 1 + 2 dvs med enkelglas och
kittad spröjs i ytterbågen samt isolerglas i
innerbågen. Finns med flera olika profileringar och i varianter med extra hög ljudreduktion.
Till projektet i Kungshall, Stumholmen i
Karlskrona levererades fönster av kärnfuru
med utseende lika befintliga. Kopplade
utåtgående fönster 1 + 2 med mötande
bågar och kittad spröjs i ytterbågen.

Brf Kungshall, Stumholmen, Karlskrona

Ädelträfönster
Vi erbjuder fönster av många olika träslag
såsom furu, lärk, ek, ceder, ask m.fl.
Till BRF Viva levererade vi fönster i massiv
ceder. Med utsidan obehandlad och lackad
invändigt, dessa partierna hade höga krav
på ljudreduktion, brandsäkerhet och låga
u-värden. Innan produktionen startade genomgick partierna brandtester hos RISE,
Borås.
Projektet har vunnit priser som Årets Miljöbyggnad 2019, Årets Bästa Byggnad i Göteborg 2019 och är nu nominerat till Kasper
Salin-priset.
Brf Viva, Guldheden. Arkitekt: Malmströms Edströms Arkitekter

Skjutdörrar
Tillverkning av skjutdörrar har vi lång erfarenhet av, i vårt sortiment har vi lyftgliddörrar i både trä & trä/aluminium. De går att
beställa i alla träslag som vi arbetar med,
men även möjligheten att kombinera två
olika träslag finns. Bilden till höger är en
TYP C med svartlaserad ek utvändigt och
vitmålad furu invändigt. På vår hemsida hittar du fler bilder på våra olika skjutdörrar.
Vi erbjuder två olika typer:
Typ A: 1 skjutbar + 1 fast del
Typ C: 2 skjutbara + 2 fasta delar.

Maxi: Typ C: 2 Skjutbara + 2 fasta delar

Fotograf: Felix Gerlach

Företaget är helägt familjeföretag som grundades 1905. Det drivs idag av Malin Almqvist i fjärde generationen
och produktionen domineras av alla typer av fönster, nybyggnadsprojekt samt äldre byggnader, stora och små.
De flesta av Fönsterspecialistens anställda har jobbat många år i företaget, vilket borgar för stor yrkesskicklighet
och nogrannhet i produktionen. Dagens produktion består av hantverk, varvat med modern maskinpark.
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E-mail: info@fonsterspecialisten.se
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