Spröjs och poster

översikt

SMAL SPRÖJS (SP).
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SP 0.1

SP 2.0

SP 1.1
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SP 1.2

SP ¹/³.1

SP 1.3

SP 3.1

SP 2.1

SP 4.1

SP 5.1

SP 2.2
SP 2.2
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BRED STÅENDE SPRÖJS (BSP) ALT. GLASDELANDE POST (M), MED SMAL LIGGANDE SPRÖJS.

BSP 0.1 alt
M 0.1

BSP 1.1 alt
SP 1.0+M 0.1

BSP 1.1 alt
SP 1.0+M 0.1

BSP 2.1 alt
SP 2.0+M 0.1

BSP 2.2 alt
SP 2.0+M 0.2

BSP 1.2 alt
SP 1.0+M 0.2

BRED STÅENDE SPRÖJS (BBSP) ALT. GLASDELANDE POST (M), MED BRED LIGGANDE SPRÖJS.

BBSP 1.1 alt
M 1.1

BBSP 1.1 alt
M 1.1

BBSP 2.1 alt
M 2.1

M 2.2

För spröjs med 1/3-indelning
måste det framgå vid
beställning om indelningen
avser fönstrets totala höjd,
bågens höjd eller det synliga
glasets höjd.

M 1.2

SPECIALSPRÖJS

Specialbyggda lösningar, till exempel med färgade glas. Möjligheterna varierar mellan olika produktfamiljer.

SP
BSP
BBSP
M

Aluminiumbeklädda träfönster med
3-glas isolerruta

SMAL

Löstagbar spröjs

aluminium

28 mm

Mellanglasspröjs

aluminium

26 mm

45 mm

Fast glasdelande post

trä/aluminium

–

63 mm

BRED
55 mm

Träfönster med 3-glas isolerruta
Löstagbar spröjs

trä eller plast

28 mm

Mellanglasspröjs

aluminium

26 mm

45 mm

–

63 mm

Fast glasdelande post

trä

spröjs
bred stående spröjs och smalggande
li
bred stående och liggande spröjs
fast glasdelandepost

Träfönster med kopplat 2+1
Fast glasdelande spröjs

trä

SMAL

BRED

26 mm

93 mm

Träfönster med 2-glas isolerruta
Löstagbar spröjs

trä eller plast

28 mm

55 mm

Mellanglasspröjs
Fast glasdelande post

aluminium
trä

26 mm
-

45 mm
55 mm

55 mm

Storleksrestriktioner finns på spröjs. Spröjs målas runt om i samma kulör som fönsrets utsida.
Glasdelande post (fast mittstycke) är ej möjlig till Elit Vision.

SMAL

SMAL

SMAL

BRED

BRED

BRED

DEKORSPRÖJS

till träfönster
med aluminiumbeklädnad
Utanpåliggande, löstagbar spröjs av
aluminium. Placeras på fönstrets utsida.
Spröjsen kan enkelt tas av vid fönsterputsning. Till alla modeller med utvändig
aluminiumbeklädnad.

DEKORSPRÖJS

till träfönster

Utanpåliggande, löstagbar spröjs av trä
eller plast (beroende på fönstermodell).
Placeras på fönstrets utsida och kan
enkelt tas av vid fönsterputsning.
Till fönster med 2- eller 3-glas isolerruta.

SMAL

ALU

BRED

TRÄ

KITTSPRÖJS

FAST GLASDELANDE POST

Traditionell glasdelande, fast spröjs
fäst med kitt. Till träfönster med
kopplat 2+1.

Fast, bred, glasdelande post. Kan med
fördel kombineras med dekorspröjs.
Till träfönster med 2-och 3-glas isolerruta
och aluminiumbeklädda träfönster med
3-glas isolerruta.

MELLANGLASSPRÖJS
Spröjs av aluminium som placeras mellan
glasen i isolerrutan. Till alla fönster med
2- och 3-glas isolerruta.

Elitfönster

Storleksbegränsning
-

löstagbar dekorspröjs

För aluminiumbeklädda träfönster gäller följande:
•

Fönster med höjd upp t o m 18 moduler klarar samtliga spröjsmodeller som
finns tillgängliga i gällande prislistor.

•

Fönster med höjd upp t o m 21 moduler klarar spröjsmodeller med minst två
fästpunkter på varje karm- eller bågsida, dessa skall vara jämt fördelade på
fönstrets höjd. Stående eller liggande mittpost är en alternativ lösning vid
tillfällen då mindre fästpunkter önskas.

•

Fönster med höjd upp t o m 25 moduler klarar spröjsmodeller med minst tre
fästpunkter på varje karm- eller bågsida, dessa skall vara jämt fördelade på
fönstrets höjd. Stående eller liggande mittpost är en alternativ lösning vid
tillfällen då mindre fästpunkter önskas.

För träfönster gäller följande:
Nedanstående begränsningar avser träfönsterprodukt med bredd upp t o m
12 moduler. Vid bredd över 12 moduler krävs en stående mittpost för varje 5
modul som fönsterprodukten är bredare.
•

Fönster med höjd upp t o m 16 moduler klarar samtliga spröjsmodeller som
finns tillgängliga i gällande prislistor.

•

Fönster med höjd upp t o m 18 moduler klarar spröjsmodeller med minst tre
fästpunkter på varje karm- eller bågsida, dessa skall vara jämt fördelade på
fönstrets höjd. Stående eller liggande mittpost är en alternativ lösning vid
tillfällen då mindre fästpunkter önskas.

•

Fönster med höjd upp t o m 21 moduler klarar spröjsmodeller med minst fyra
fästpunkter på varje karm- eller bågsida, dessa skall vara jämt fördelade på
fönstrets höjd. Stående eller liggande mittpost är en alternativ lösning vid
tillfällen då mindre fästpunkter önskas.

•

Fönster med höjd fr o m 22 moduler levereras endast med stående mittpost.
Väljs liggande mittpost istället för stående måste ovanstående punkters
begränsningar beaktas.

