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Tillval & tillbehör
Elitfönster erbjuder tillval som både kan ändra utseende eller ad-
dera unika egenskaper till ditt fönster. På elitfönster.se finns infor-
mation om olika tillval såsom kulörer, glas, smygspår. Vi erbjuder 
även tillbehör som persienner, plisségardiner, rullgardiner etc.

Certifiering och garantier
CE-märkning
Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1 

Kvalitets- och miljöcertifiering
Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt  
miljöledningssystemet ISO 14001:2015. 

Garanti (gäller i Sverige)
Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel 
och underhåll följs, lämnas följande garanti: 

•  10 års garanti på produktens funktion

•  10 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar

Standardutförande 
Produktfamilj
Elitfönster Harmoni inåtgående fönster.

Produkttyp
Innerfönster till dubbelkarm.

Övrig information
Innerfönstret i dubbelkarmssystemet skall kombineras med ett 
utåtgående eller inåtgående fönster alternativt med en fast karm. 
Detta ger en produkt som klarar extra höga ljudkrav. Det yttre och 
inre fönstret sammanbinds med hjälp av vår måttanpassade smyg.

Material
Trästomme av lamellimmad och fingerskarvad furu. 

Ytbehandling
Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35. För alternativa 
kulörval, se separat kulörguide på elitfönster.se.

Glasningsutförande
Glas fästs med lim i hörnen och monteras fast med glaslist.

Glas
Enkelglas, 6 mm. 

U-värde
U-värdet är ett mått på produktens värmeisolerande förmåga, Vär-
det redovisas i enheten W/(m2K) och avser hela fönsterkonstruk-
tionen såsom glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad 
etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en 
standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar där större 
storlekar får lägre värde och mindre storlekar får högre värde än 
standardstorleken. Exakta produktspecifika värden redovisas bland 
annat i produktens prestandadeklaration och på den CE-etikett 
som finns på varje produkt.

Handtag och beslag
Se beskrivning på sidan 2.

Mått och storlekar
Karmdjup på innerfönstret är 65 mm, när det monterats ihop  
med yttre fönster blir det totala karmdjupet minimum 290 mm. 
Storlekar anges i moduler, 1M (modul) är 100 mm. Modulstorleken 
inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd, dvs 10 mm runt 
om. Vilket innebär att karmytterbredd 980 mm motsvarar 10M. 
Ritningar samt storleksguide finns på elitfönster.se.

Elitfönster Harmoni -  
EIF innerfönster till dubbelkarm
Innehåll 

Sidhängt EIF 2 
Beslagspaket fönster 3

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.
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ELITFÖNSTER HARMONI

Öppningsbarhet 
Inåtgående sidhängt. 

Beskrivning 
Inåtgående sidhängt innerfönster i trä avsett för kombination med 
ytterfönster i ett dubbelkarmsystem som ger möjlighet till extra höga 
ljudvärde. 

Standardhandtag 
Hoppe London, naturanodiserat aluminium. Handtagsspärr KISI2.

Hängningsbeslag 
Innerfönstret levereras med 2-4 symmetriska bultgångjärn per luft 
beroende på fönstrets höjd. Tillverkade av förzinkat stål, vita gångjärn 
erbjuds som tillval. 

Stängningsbeslag 
Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar  
beroende på fönsterstorlek av typen rullkolv.

Smyg 
För ett komplett dubbelkarmsystem krävs smyg mellan det yttre och 
det inre fönstret. Smygarna levereras anpassade till beställda fönster. 
Smygdjup 110 mm till 200 mm

Låsbara handtag och säkerhetsbeslag 
Se sidan 3.

Övrigt 
Tillverkas i 1-luft

Sidhängt EIF innerfönster
Produktfamilj
Elitfönster  
Harmoni

Produkttyp
Inåtgående sidhängt, 
enkelglas

Modellbeteckning
EIF innerfönster

Insida

Tekniska egenskaper
Det yttre fönstrets prestanda bestämmer till stora delar det totala 
värdet för hela dubbelkarmssystemet.

Ljudvärde
• Rw 58dB / Rw+Ctr 51dB maxvärde i kombination med  

inåtgående 2+1.

• Rw 53dB / Rw+Ctr 47dB maxvärde i kombination med  
ut- eller inåtgående 3-glas.

U-värde
Ned till 0,7 i kombination med det yttre fönstret.  
Angivet U-värde avser standardstorlek 1230x1480 mm.  
Mer information om U-värden, se sidan 1.
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Beslagspaket fönster

Beslagspaket 9

Vitt utförande.
Barnskyddande vädringsbeslag.

Ingår: Assa 92, skruvar.

Beslagspaket 22

Vitt utförande.
Barnskyddande spärranordning, Assa 184.

Ingår:  Plastad vajer med beslag.
 Skyddskåpa i pulverlackerat stål.
 4 st skruvar.

Beslagspaket 21
Handtag London
Aluminium (silver F1)
Monteringsats invändigt handtag med cylinder. 
Cylinder ingår ej.

Ingår: Invändigt rakt handtag, utförande.  
 Hoppe London (F1. aluminium silver).  
 2 st envägsskruv.  
 2 st cylinderskruv.

Med monterad låscylinder uppfylls kraven enligt 
SS 3620, klass B. 

Elitfönster AB, info@elitfonster.se, elitfönster.se


