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PROFILE OVERVIEW

FJÄLL STADIG

PVC

Denna profilöversikt visar produkter med 3-glas 48mm, övriga alternativ för glasning kan du hitta på vår hemsida.
Denne profiloversikten viser produkter med 3-glass 48mm, du kan finne andre alternativer for innglassing på vår nettside.

This profile overview shows products with 3 glaze 48mm, you can find other glazing options on our website.

 

Nordiska Fönster i Ängelholm AB 
Lagegatan 24  262 71 Ängelholm 
Tel: 0431-37 14 00 

 
 
 

Profilöversikt Lyft-Glid skjutdörr PVC Fjäll Stadig 
Stadig är glasfiberförstärkt och mycket stark. Av denna anledning är profilen utan stålförstärkning. 
 

 
 
 
 



Vi reserverar oss mot fel och förbehåller oss rätten att göra ändringar.2

Dreh-kipp fönster / Vippevindu / Turn-tilt window 



Vi reserverar oss mot fel och förbehåller oss rätten att göra ändringar. 3

Möte mellan fast och öppningsbart 
fönster

Møte mellom fast og åpningsvindu

Meeting between fixed and ope-
ning window

Möte 2-luftsfönster

Møte mellom 2-luft vindu

Meeting pair window



Vi reserverar oss mot fel och förbehåller oss rätten att göra ändringar.4

Inåtgående (par)dörr / (Dobbel) dør åpning innover / Inward (double) door

Bottenstycke med låg tröskel

Bunnstykke med lav terskel

Bottom with low threshold



Vi reserverar oss mot fel och förbehåller oss rätten att göra ändringar. 5

Fast i fast i ner- och ovankant / Festes i fast i bunn og topp /  Fixed in fixed at 

the bottom and topdoor



Vi reserverar oss mot fel och förbehåller oss rätten att göra ändringar.6

Utåtgående fönsterdörr / Balkongdør åpning utover/ Balcony door outward ope-

ning

Bottenstycke med låg tröskel

Bunnstykke med lav terskel

Bottom with low threshold



Vi reserverar oss mot fel och förbehåller oss rätten att göra ändringar. 7

Inåtgående fönsterdörr / Balkongdør åpning inover/ Balcony door inward ope-

ning

Bottenstycke med låg tröskel

Bunnstykke med lav terskel

Bottom with low threshold



Vi reserverar oss mot fel och förbehåller oss rätten att göra ändringar.8

Mittpost / Midtstolpe / Mullion

Mittpost, 64mm

Midtstolpe, 64mm

Mullion, 64mm

Mittpost, 86mm

Midtstolpe, 86mm

Mullion, 86mm


	Fast fönster / Fast karm vindu / Fixed window

