
Fönster För livet

Energifönster för byte,
renovering och nybyggnation



välkommen in

Val av fönster kan vara ett stort beslut. Därför lönar det sig att välja fönster med omsorg och 

med tanke på kvalitet, design, underhåll och ekonomi. 

Design för fönsterbyte, renovering och nybyggnation
Valet av fönster har stor betydelse för hur ditt hus ser ut och vilket intryck det ger utifrån 

men det är också viktigt för miljön och trivseln inomhus. I VELFAC sortimentet finns allt från 

det klassiska fönstret med spröjs till det moderna fönstret med strama linjer. Alla fönster 

kan anpassas efter dina önskemål eftersom alla VELFAC fönster tillverkas efter mått.

God kvalitet
VELFAC fönster är kända för sin goda kvalitet. Fönster och dörrar utvecklas ständigt i 

sina konstruktioner för att uppfylla marknadens högt ställda krav. Kvaliten märks in i minsta 

detalj, i material, ytbehandling, funktionalitet och hållbarhet. 

Energi+
VELFAC fönster är bland de bästa lågenergifönstren på marknaden och vi är stolta över att 

alltid ligga steget före kommande regelverk. 

Fönster för livet
VELFAC produkterna förbättrar människors livskvalitet genom att ge större dagsljusinsläpp, 

bättre möjligheter att utnyttja solvärmen och skapa ett sunt inomhusklimat.

Just nu testas mer än tre miljoner VELFAC fönster runt om i Europa av tusentals husägare. 

De första fönstren installerades 1985 och de fungerar fortfarande. När du väljer VELFAC 

så väljer du fönster för livet – det är din garanti. 

en god 
investering
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Den energi som går åt för att bygga ett hus och sedan driva det motsvarar omkring 40 

procent av vår totala energiförbrukning. Vi står inför stora utmaningar med att förnya och 

utveckla framtidens byggnader, så att vi kan vara med och minska energiförbrukningen 

och därmed utsläppet av koldioxid. Fönster och dörrar är de byggnadsdelar i ett hus där 

det finns mest energi att spara när man väljer att energirenovera sitt hus.

VELFAC fönster är försedda med lågenergiglas och är konstruerade så att de bidrar 

positivt till husets uppvärmning. Det betyder att de kan bevara mera värme än vad de 

släpper ut. De fungerar i princip som ett element som under en dag tillför huset gratis 

uppvärmning.

energi+
Spara på värmen 
VELFAC utvecklar och producerar energifönster som har ett lågt U-värde som även 

passar i lågenergihus

VELFAC har ett brett produktsortiment av fönster med olika energivärden. Utifrån 

varje byggprojekts förutsättningar hjälper vi dig att välja rätt fönster ur långsiktigt eko-

nomisk och miljömässig synvinkel.

Ett gott inomhusklimat
Om du har gjort energiförbättringar, i form av t.ex. byte av gamla fönster, blir ditt hem 

tätare än tidigare. Bra luftcirkulation är avgörande för en hälsosam inomhusmiljö. 

I hus utan mekanisk ventilation kan det vara en fördel att använda friskluftsventiler - 

helst flera i varje rum så att luften kan cirkulera.

Ljuset
Vi blir på bättre humör när vi är omgivna av ljus. Vi får mer energi och känner oss 

bättre till mods. Därför gäller det att utnyttja dagsljuset optimalt och se till att vi 

även har ett bra ljusinsläpp i huset.

Hur mycket ljus som kommer in genom ett fönster beror bland annat på fönstrets 

konstruktion. Alla VELFAC fönster är konstruerade med största möjliga glasyta 

så att ljuset kan flöda fritt in i rummet.

Goda råd för fönster och ljus
   Fönster från golv till tak ger reflektioner både uppåt och nedåt vilket får ljuset 

att nå längre in i rummet. Om man inte vill ha fönster från golv till tak ska man 

placera fönstren så högt som möjligt för att bäst utnyttja ljusets möjligheter.

 Fönster i flera väderstreck i ett rum dämpar kontrasterna mellan ljus och skugga  

 och ljuset upplevs mera behagligt.

 Välj vita eller ljusa fönsterkarmar eftersom de reflekterar ljuset som kommer in  

 genom fönstren.

 ”Bolig for livet” i Lystrup, Danmark, är byggt som ett aktivthus, som producerar mer 
energi än de använder. Huset är byggt med VELFAC fönster i kompositmaterialet 
HELO i ett samarbete mellan VELUX och VELFAC.
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designa ditt Fönster 

Oavsett stil kan du få VELFAC fönster som passar till ditt hus.

Möjligheterna är oändliga – här ser du några av de exempel på fönsteruppbyggnader 

man kan få. 

Terrass- och skjutdörrar

Fasadfönster

VELFAC 200 VELFAC Helo 

VELFAC Ribo alu VELFAC Ribo trä VELFAC Classic 

1900 1920 1930 1950 1960 1970 1980 2000

velFaC Fönster 
till alla typer av hus
Klassiskt eller modernt, fönsterbyte eller nybyggnation. VELFAC har fönster till alla typer 

av hus och du kan i stort sett få dem hur du vill; med eller utan spröjs, stora eller små, 

sidohängda eller toppstyrda och i de mått och med de indelningar som du önskar.
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velFaC 200
- det originella designfönstret

   VELFAC 200 fönster och dubbla 
skjutdörrar i en nybyggd villa.  
Färg: VELFAC Granite 80

Tilbehör

Spanjolett  
m/barnsäkring

Spanjolett  
m/lås

Spanjolett  
för cylinderlås 

Maxigrepp till 
spanjolett

Friskluftsventil 
40 cm2 

Barnsäkring Stormkrok PN-säkringSpanjolett 
standard

  VELFAC 200 fönster i renoverad 70- tals villa. Färg: RAL 7016  VELFAC 200 dubbel skjutdörrsparti i renoverat fritidshus. Färg: 
RAL 9010

  VELFAC 200 fönster. Färg: RAL 9010

  VELFAC 200 i nybyggnation. Färg: 
RAL 7016

velFaC 200 energy

VELFAC har utvecklat en helt ny 3-glas 
lösning i aluminiumbåge, som sänker 
Uw-värdet helt ner till 0,7. 

VELFAC 200 kännetecknas av sin unika design med mycket enkla 

och eleganta linjer. En design som passar bra i modern svensk ar-

kitektur. Fönster och terrassdörrar ser likadana ut, oavsett om de är 

öppningsbara eller fasta, vilket hjälper till att få fram de rena linjerna 

i huset.

Fönster och terrassdörrar kan delas upp med poster och spröjs. 

Spröjsen finns i tre storlekar: 36 mm, 54 mm och 116 mm.

Trött på att måla
VELFAC 200 består utvändigt av en aluminiumbåge som gör att fön-

ster och terrassdörrar praktiskt taget är underhållsfria och tål väder 

och vind. På insidan är det en träkarm som bidrar till att skapa en 

ombonad inomhusmiljö.

Förhindra inbrott
VELFAC 200 är konstruerat med fokus på kvalitet och säkerhet. Ri-

sken för inbrott genom VELFAC 200 fönster, terrass- och skjutdörrar 

är minimal eftersom glaslisten sitter invändigt. Det gör det svårare för 

tjuven att komma in, när rutan inte kan tas bort utifrån. Fönster och 

terrassdörrar kan dessutom utrustas med barnsäkring och spanjolett 

med lås.  
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VELFAC Classic fönster och terrassdörrar är särskilt framtagna för 

att passa äldre, klassiska hus. Det klassiska uttrycket förstärks med 

en ”kittfals” som ger en mjuk avslutning mot rutan, synliga gångjärn i 

sidohängda fönster och smala spröjs som ger en elegant uppdelning 

av fönstren. 

Fönster och terrassdörrar kan delas upp med poster och spröjs. 

Spröjs finns i två olika storlekar: 23 mm och 68 mm. 

Trött på att måla
VELFAC Classic består utvändigt av en aluminiumbåge som gör att 

fönster och terrassdörrar praktiskt taget är underhållsfria och tål vä-

der och vind. På insidan är det en träkarm som bidrar till att skapa en 

ombonad inomhusmiljö.

Förhindra inbrott
Alla VELFAC Classic element är utrustade med förstärkta gångjärn 

och snedställda skruvar samt invändigt säkerhetslimmad glaskassett. 

Väljer man VELFAC Classic med spanjoletthandtag är dessa utrusta-

de med tre låspunkter och härdade kolvar samt säkerhetsslutbleck. 

Detta gör det näst intill omöjligt att bryta upp fönster och terrassdör-

rar.

velFaC ClassiC
- det moderna kittfalsfönstret 

  VELFAC Classic fönster med 23 mm  
spröjs. Färg: RAL 9010.

Tilbehör

Stormjärn StormkrokFönsterlås

  VELFAC Classic dropplist sett utifrån.

   VELFAC Classic. Här som flaggfönster med 23 
mm spröjs. Färg: RAL 9010.

 VELFAC Classic sett inifrån med fönsterlås.  VELFAC Classic är ett energifönster rikt på designelement som 
ger ett autentiskt utseende.

  VELFAC Classic fönster med 23 mm 
spröjs. Färg: RAL 9010.

Spanjolett  
m/barnsäkring

Spanjolett  
m/lås

Friskluftsventil,  
40 cm2

Spanjolett  
standard
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VELFAC Ribo passar speciellt bra till fönsterbyte i hus och byggna-

der från 1960- till 1980 talet. Med VELFAC Ribo fönster kan huset 

bevara sitt ursprungliga uttryck, det är också möjligt att enbart byta ut 

enskilda fönster i huset utan att det skadar helhetsintrycket. 

VELFAC Ribo fås i två utgåvor: VELFAC Ribo trä, som är ett rent 

träfönster, och VELFAC Ribo alu som är en kombination av aluminium 

utvändigt och trä invändigt.

Spara på värmen
Energimässigt är det stora fördelar med att byta ut sina gamla fönster 

mot nya VELFAC Ribo, då detta fönster med treglaskassett har ett av 

marknadens bästa isoleringsvärde. 

Förhindra inbrott
VELFAC Ribo element är utrustade med förstärkta gångjärn och 

snedställda skruvar samt invändigt säkerhetslimmad glaskassetter.

Väljer man VELFAC Ribo så får man spanjoletthandtag som utrustade 

med tre låspunkter och härdade kolvar samt säkerhetsslutbleck detta 

gör det näst omöjligt att bryta upp fönster och terrassdörrar. 

velFaC ribo
- gedigen design som passar in överallt

   VELFAC Ribo. Färg: RAL 9010

Tillbehör

Spanjolett med 
barnsäkring

Spanjolett 
med lås

Friskluftsventil,  
40 cm2

Spanjolett

  VELFAC Ribo. Färg: RAL 9010  VELFAC Ribo. Färg: RAL 9010   VELFAC 200i vinduer og skydedøre i nybyggeri. Farve: Granit 60

  VELFAC 200i vinduer og terrassedøre 
med 54 mm sprosser i nybyggeri. 
Farve: RAL 7035

Fönster 
med unik 
energiprestanda 

   VELFAC Ribo alu i renoverad 60-tals villa. Färg: RAL 9005

   VELFAC Ribo alu. Färg: RAL 9005
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Alla VELFAC fönster levereras som stan-

dard med lågenergiglas. Det kan kombi-

neras med glas som till exempel skyddar 

mot solen, är ljuddämpande eller med säker-

hetsglas.

Om du inte vill ha fri insyn i till exempel 

badrummet och vid entrédörren, kan du välja 

en av 5 VELFAC DECOR lösningar:

glas

Satin

Pacific

Cotswold

Carré

Matt laminerat

   VELFAC 200 fönster med 
VELFAC DECOR satin glas.

kulörer oCh ytbehandlingar

När det gäller att välja kulörer är möjligheterna oändliga. Med VELFAC fönster kan du i stort sett välja den färg som du vill ha på dina fönster. Du kan även välja olika kulörer 
på in- och utsidan. 

Möjligheterna varierar en aning, beroende på vilket fönstersystem du väljer. Se färgsortiment för de olika systemen på vår hemsida www.VELFAC.se eller ring till oss.
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Fasaddörr
VELFAC fasaddörr används som groventrédörr till privata bostäder. 

Ger ett stort ljusinfall och en designlösning som svarar till VELFAC fönstren: 

aluminium på den utvändiga sidan och trä på den invändiga sidan.

VELFAC fasaddörrar kan delas upp i fält med vågräta och lodräta spröjs, fälten kan fås med trä/alu fyllningar 

eller glas. 

Fås som utåtgående antingen som enkeldörr eller dubbeldörr, fås med fast sidoparti i samma design som fasad-

dörren, alternativt kan det väljas ett sidoparti i det valda fönstersystemet.

VELFAC Fasaddörrar

 Fasaddörrar levereras med 3-punkts låskista till oval cylinder.

 Cylinder medföljer inte automatiskt. 

 Fås som inåtgående och utåtgående i både trä/alu och trä/trä.

1 glasfält 2 glasfält 3 glasfält 4 glasfält
1 fyllning

6 glasfält
1 fyllning

4 glasfält
2 fyllning
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Vælg den rigtige facadedør

VELFAC 600 dørsystem består af elegante, holdbare og funktionelle døre i vedligeholdelsesnemme materialer. Og der er 
mulighed for at designe en dør, der passer til netop dit hus. VELFAC 600 fås både som rammedør og pladedør. Begge typer 
kan vælges både som enkeltdør, enkeltdør med sideparti eller som dobbeltdør. Sidepartiet kan vælges både i VELFAC 200i og 
VELFAC 400i, så det matcher vinduerne og giver et harmonisk facadeudtryk.

 Pladedøren er en traditionel hoveddør, hvor selve døren har en isoleret sandwich-
plade af træ. Døren leveres som træfinérplade med eller uden profileringer på 
udvendig side, hvoraf de fleste kan kombineres med glasudskæringer. Indvendig er 
pladedøren altid uden profilering. Udvendig er karmen beklædt med aluminium.

VELFAC 600
pladedør

 Rammedøren er det rigtige valg, hvis man ønsker et stort lysindfald og en design-
løsning, der svarer til VELFAC vinduerne med aluminium på den udvendige side 
og træ på den indvendige. Døren kan opdeles i felter med 36 mm eller 111 mm 
sprosser. Der kan isættes glas eller aluminiumsfyldninger. 

VELFAC 600
rammedør

4 glasfelter
1 fyldning

6 glasfelter
1 fyldning

4 glasfelter
2 fyldninger

3 glasfelter2 glasfelter1 glasfelt

Uden
profilering

Lodret Diagonal Vinkel Oval Antik

Oval Halvcirkel
med sprosser

Rektangel Kvadrat Cirkel Kvadrat
på spids

Rudeudskæringer

Vinduer_for_livet_version_2009_genoptryk_0810.indd   15 27-09-2010   10:58:16

  VELFAC 200i vinduer og skydedøre i nybyggeri. Farve: Granit 60

  VELFAC Fasaddörr med 3 glasfält och 36 mm spröjs. 
     Färg: RAL 9010

  VELFAC Fasaddörr med 3 glasfält och 36 mm spröjs. 
Färg: RAL 7031

  VELFAC 641 Fasaddörr 
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vill du köpa velFaC Fönster?

 Vi ger dig gärna råd! Kontakta försäljningsteamet via 
telefon på 08 756 28 00 eller skicka e-post till info@velfac.se

                                                                               

Ytterligare information till köp av VELFAC fönster hittar du på www.VELFAC.se

Spara på värmen. VELFAC fönster är bland de bästa energifön-

stren på marknaden.

Se ljuset. Alla VELFAC fönster är konstruerade med största möjliga 

glasyta så att mer ljus kommer in i huset.

Elegant design. VELFAC är känd för sin enkla och eleganta design 

som håller i många år framöver.

Fönsterbyte, renovering eller nybyggnation. På VELFAC är ur-

valet stort så du kan få de fönster som passar just ditt hus.

Kvalitet. VELFAC fönster är känt för utmärkt kvalité. Fönster och 

dörrar utvecklas ständigt så att de uppfyller marknadens högt ställda 

krav.

Garanti. VELFAC har mer än 25 års erfarenhet på fönstermarkna-

den. De fönster som sattes in för 25 år sedan sitter fortfarande kvar. 

Det är 10 års garanti på VELFAC 200.

 

Trött på att måla. VELFAC fönster består av en yttre båge av alu-

minium vilket gör fönstren så gott som underhållsfria.

Säkerhet. Det är svårt att bryta sig in i VELFAC 200 fönster ef-

tersom de har invändiga glaslister som gör det omöjligt att ta bort 

fönstren utifrån utan att krossa dem. VELFAC Ribo og Classic leve-

reras som standard med väldigt god säkerhet, se www.VELFAC.se 

för mer info.

goda skäl 
att 
välja velFaC

Spara på värmen
När familjen Rydbäck började bygga, valde 

de att sätta in lågenergifönster från VELFAC i 

hela huset, eftersom de släpper in massor med 

gratis solvärme. "När elbolaget skulle räkna ut 

vårt förväntade energibehov kom de fram till att 

vi skulle betala 20.000 kronor om året för att 

värma upp villan på 243 m2. Men vår faktiska 

kostnad är väsentligt lägre, nämligen 12.000 

kronor," berättar Magnus Rydbäck.

Se ljuset
"Vi valde VELFAC fönster för den eleganta 

designen som gör att fönstren släpper in extra 

mycket dagsljus. Och vi har verkligen inte ån-

grat vårt val, vi njuter både av ljuset och värmen 

som flödar in genom våra fönster året runt" sä-

ger Inger Lise Kirk.
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      Reg.nr. 5001

Kvalitetsstyringssystem

certificeret i henhold

til

DS/EN ISO 9001:2000
af

Det Norske VeritasDet Norske VeritasDet Norske V ,
Danmark A/S
Certificeringsafdelingen

VELFAC AB  

Tel. 08 756 28 00  
Fax 08 756 89 10 
info@VELFAC.se 
www.VELFAC.se

Besök någon av VELFAC utställningar och 
se möjligheterna med våra fönsterprodukter. 
Se adresser och öppningstider på vår 
hemsida www.VELFAC.se




