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Utan mellanhänder              Flexibelt & måttanpassat              Hög kvalité 

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

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

Smala profiler
Underhållsfritt
Miljövänligt

Maximalt ljusinsläpp       
Generösa garantier  
Hög säkerhet       

Bästa isolering som standard        
Fria mått & mängder av färgtillval
KTS-list



      

ALUMINIUMFÖNSTER

ROYAL

ROYAL-Modern stil
En stilren och modern design med 
en minimal profil som ger ett stort 
ljusinsläpp. Det är egenskaper som kän-
netecknar Royal. Modellen tillverkas i en 
stomme av aluminium utan inblandning 
av trä vilket gör materialet underhållsfritt 
och positivt ur miljöhänsyn då det går att 
återvinna. Profilen byggs upp genom ett 
flerkammarsystem med inbyggda brutna 
köldbryggor som effektivt bryter köldvan-
dringen och ger ett varmt inomhusklimat. 
Royal har genom sin gedigna konstruk-
tion, fördelen att kunna tillverkas i väl 
tilltagna dimensioner och valfria former. 
Profilerna går lackera i valfria färger och 
anodiserat utförande.

Design & Funktion
Modellen Royal ett fönster helt i aluminium, 
inåtgående med dreh-kipp öppning. Royal 
medför ett elegant uttryck åt fasaden, med 
rena raka linjer och en hög finish. Vi rekom-
menderar Royal till nya hus och exklusivare 
hus, både i offentlig miljö och miljöer med 
högt slitage. I nybyggda hus med modern 
design passar det ofta bra med smäckra 
aluminiumfönster med knivskarpa linjer. Du 
kan få ditt fönster i vilken färg du vill, och få 
det anodiserat, natur anodiserat eller polerat 
för maximal finish. Vi försöker alltid vara ly-
hörda och skapa fönster som passar just ditt 
hus och dina behov. Med detta fönster har du  
unika möjligheter att designa dina nya fönster 
precis så som du vill ha dem.

Royal 2 luft Royal 2 luft

Välisolerat Elegant & Stilren Säkerhet Valfrihet & Design

• Fast fönster
• Sidohängt inåtgående
   fönster

Finns i följande utföranden:
• Underhängt fönster
• Fönsterdörr
• Parfönsterdörrar




