
Elitfönster Original med prestandapaket
Comfort edition

Produktfamilj 
Elitfönster Original utåtgående fönster och altandörrar.

Produkttyper 
Vridfönster, fast karm, sidhängt, överkantshängt och 
altandörr.

Material 
Trästomme av lamellimmad och fingerskarvad furu 
med tillägg utvändig aluminiumbeklädnad på Original 
Alu.

Impregnering 
Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märk nings-
reglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i 
ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen 
bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Ytbehandling 
Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på 
trä och glansvärde 80 för utvändig aluminium-
beklädnad. För alternativa kulörval och yt be handling, 
se separat kulörguide på elitfönster.se.

Glasningsutförande 
3-glas isolerruta monterad med patenterad säkerhets-
infästning.

Glas 
P-märkt 3-glas iosolerruta med 1 st 6 mm glas och 2 
st 4 mm glas samt 2 st energibeläggningar och 
argongas. Samt utvändig kondensreducerande 
beläggning. Distansprofil ”varmkant” som inte leder 
kylan mellan glasen.

StormTite™ försegling mot vind och fukt 
Extra tätningslist i mellanrummet mellan karm och 
båge.

Standardhandtag 
Hoppe Pure, aluminium silver.

Mått och storlekar 
Karmdjupet är 105 mm på Original Trä och 115 mm på 
Original Alu. Ritningar i pdf- och dwg-format samt 
storleksguide finns på elitfönster.se.

Montering 
Samtliga produkter har monterade karmhylsor.

Tillval & tillbehör
Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både 
kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till 
ditt fönster. På elitfönster.se finns ytterligare informa-
tion om olika tillval såsom kulörer, glas, vädring och 
ventilation mm. Vi erbjuder även tillbehör som 
persienner, plisségardiner, rullgardiner, myggnät etc.

P-märkning, certifiering 
och garantier
CE-märkning 
Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

P-märkning 
Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) 
Certifieringsregel 020 som ställer omfattande krav på 
fönstrets funktion, ingående material och komponenter 
samt på tillverkarens kvalitetssystem.

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

Garanti (gäller i Sverige) 
Under förutsättning att anvisningar om lagring, 
montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande 
garanti för Elitfönster Original:
• 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
• 10 års garanti på fönstrets (inklusive beslagens) 

funktion
• 20 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar 

(Original Trä)
• 30 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar 

(Original Alu)
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Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles

Förekomsten av utvändig kondens på  
fönster är ett bevis på att isolerrutan är  
termiskt effektiv och att värmeläckaget genom 
rutan är minimal. 

Kondensminskande glas är ett utmärkt val som 
minimerar förekomsten av utvändig kondens.


