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Utan mellanhänder              Flexibelt & måttanpassat              Hög kvalité 

Frågor & Funderingar
Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar gällande Air fönstersystem  

eller om våra övriga produkter. Vi hjälper dig mer än gärna.

Extra isolering
Hög säkerhet
Miljlövänligt
Hög andel kärnvirke

Modernt 3-glas fönster
Valfria mått
Fri design
Långa garantier



      

TRÄFÖNSTER

AIR

AIR-modernt designfönster
Träfönster Air är vårt senaste tillskott till produktsortimen-
tet. Ett modernt designfönster med minimala fönsterpro-
filer framtaget för Skandinavien. Air andas ljus och låter 
huset stå i fokus istället för fönstret. Med tunna profiler 
hos både fönster och dörrar och hög materialkvalité är 
inte Air bara ett elegant val för alla hem utan också ett 
hållbart val med marknadens bästa rötskydds garanti på 
30 år och hela 15 års garanti för glaset. Air fönster är också 
ett av få standardproducerande fönster som uppfyller 
kraven på inbrottsskydd när det gäller trycket mellan 
karm och båge.

Design & Funktion
En fönstermodell som ligger rätt i tiden och som uppfyller 
behovet av ett generöst ljusinsläpp i kombination med 
den bästa isoleringen. Kronfönster Air har 3 glas som 
standard, de välbalanserade beslagen hos vridfönster Air 

är framtagna för att riktigt stora vridbara fönster ska kunna 
tillverkas utan att ge avkall på en bra funktion. Det är dina 
behov och önskemål vi anpassar oss efter när du själv 
designar dina fönster, Air kan du få med fasta spröjsar och 
poster eller en smidig löstagbar spröjs. Som kund hos 
Kronfönster är du arkitekten.
Det skiljer sig mycket i tekniken hos olika producenter 
för att tillverka träfönster. För oss är det viktigt att bygga 
fönster för generationer, som håller och där träkänslan 
kommer fram. Produkten är noga framtagen för att ge 
ett fönster med minimal karm och båge för att släppa 
in mycket ljus och samtidigt få en välisolerad och varm 
konstruktion.  
Tillverkningsprocessen är unik genom att vi under pro-
duktion tillsätter ett special utvecklat isolermaterial som 
integreras centrerat mellan karm och båge, det blir en 
bruten köldbrygga. Med Air får du en lägre uppvärmning-
skostnad och ett snyggt och tidlöst utseende.

Fast karm Vridfönster

Välisolerat Garantier Säkerhet Valfrihet & Design

• Fasta fönster
• Vridfönster

• Fönsterdörrar
• Parfönsterdörrar

Finns i följande utföranden:

GARANTI
30 ÅRS




