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Då du investerar tid och pengar i ditt eget hem vill du också att det ska motsvara dina förväntningar in i
minsta detalj. Om vacker design, bekvämlighet och låga uppvärmningskostnader är viktiga parametrar för dig
i ditt fönsterval så har du fattat ett riktigt beslut om du valt EURO 70. Prisvärt fönstersystem som motsvarar
dagens högt ställda krav för byggstandard. Med ett stort antal olika former, kulörer och spröjsar ger
EURO 70 dig nästintill obegränsade möjligheter. Många olika önskemål kan förverkligas med detta system.

70mm byggdjup samt fem kammare garanterar
effektiv värmeekonomi.
Värmeisoleringsfaktor: U*-värde 1,2
(2-glas med LE+argon+varmkant)

*U-värdet anger fönstrets värmeledningsförmåga.
Ju lägre detta värde är, desto mindre är värmeförlusterna
Den styva stålkärnan ligger i en sluten kammare i profilen
vilket gör att stålet inte leder kyla från en kammare till en annan.

Fördelarna med profilsystemet EURO 70
För byggare med högre krav
Värmeisoleringsförmåga:

U=ca 1,2 (med 2-glas LE+ar+vk)

Profilsystem från Rehau borgar

Byggdjup:

70mm

för god kvalitet, rakt igenom.

Inbrottsklass:

till säkerhetsklass 2

Ljudidoleringsförmåga:

till ljudämpningsklass 4

Ytskikt:

Åldersbeständigt, blankt, lättskött

Profilklass enligt RAL:

A och B

Antal kammare:

5st

Lämpar sig för att tillverkas som fasta fönster, öppningsbara dreh-kipp,
inåtgående balkongdörrar, utåtgående altandörrar och skjutparti.
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LJUD - Behaglig ljudnivå invändigt.
Fönster i system EURO 70 ser till att invändig
ljudnivå är behaglig även om utvändiga miljön är
bullrig och störande. Fönstret kan anpassas upp
till ljudisoleringsklass 4. Tack vare detta kan man
även i en bullrig utemiljö alltid förlita sig på en
behaglig innemiljö med EURO 70.
Som standard håller fönstret ljudklass 2.

Ljudiso-

Trafiktäthet

leringsklass

Hus avstånd Rekommenderad
från väg

ljuddämpning för fönster

Gata 1500 fordon/dygn

30-12 m

28-29 dB

2

Gata 1500 fordon/dygn

12-5 m

30-34 dB

3

Landsväg 30000

150-80 m

35-39 dB

80-30 m

40-44 dB

1

Glas

Rw,P

EURO 70
uppfyller





fordon/dygn
4

Landsväg 30000

40 dB

42 dB



fordon/dygn

SÄKERHET - Din trygghet i hemmet
Det viktigaste i ett hem är att man känner sig
trygg och säker. EURO 70 kan fås i olika motståndsklasser. Fönstret är i grunden mycket säkert då
glaslister sitter invändigt och låspunkter finns på
alla sidor av fönstret. Altandörrarna är överfalsade
vilket inte ger någon springa mellan karm och båge
att köra in kofot eller andra brytverktyg i.
Även olika glaspaket med laminerade glas etc finns.




Grundsäkerhet: För svåråtkomliga fönster räcker det med grundsäkerhet.
Säkerhetsgrad TA 1: Begränsat skydd mot uppbrytning med enkla brytverktyg.
Säkerhetsgrad TA 2: Denna säkerhetsgrad uppfylls om man inte kan dyrka upp med
hjälpmedel såsom skruvmejsel, tång eller kil.
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Profilsnitt på EURO 70 öppningsbart fönster

Utåtgående altandörr
Smäckra, säkra gångjärn
Smala dörrprofiler
Låg aluminiumtröskel (24mm)
Dörrbröms i överkant
manövreras med handtag
Dubbelhärdade glas
vid helglasad

Kontakta oss på
Tel. 0176-183 33
Mail: info@norrfonster.se
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