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ERA Fönster Nova

Aluminiumbeklädnad på fönster, dörrar ger ett exklusivt 
utseende och en betydligt längre livslängd. På insidan är 
fönstret i trä men utvändigt skyddar aluminium träytorna 
och färgen så att den varken blir matt eller blekt med 
tiden. Med en stomme i impregnerat trä och en utsida 
skyddad av aluminium har du garanterat ett vackert  
fönster som håller i många år och det är just därför du 
välja ett fönster med aluminiumbeklädnad.

MATERIAL  
Klassiskt träfönster av lamellimmad och kvistfri  
svensk furu med beklädnad av aluminium.

IMPREGNERING
Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märknings-
reglerna. Impregneringsvätskan tränger in i alla träytor 
vilket bidrar till ett gott skydd mot röta och möjliggör 
långtgående rötskyddsgarantier.

GLAS/GLASNING  
3-glas isolerruta

U-VÄRDE
Fönstrets värmeisolerande förmåga (och även andra
byggmaterial som tex isolering) använder man begreppet 
så kallat U-värde. Desto lägre U-värde, desto effektivare
isolering. Vi tillverkar fönster med U-värde 0,9–1,2. 
U-värdet enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.

LJUDREDUKTION  
34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.

KARMDJUP  
115 mm.

YTBEHANDLING STANDARD  
Vit: NCS S 0502-Y alt, S0500-N glans 50 eller välj mellan 
4 lasyrer som standard på fönstrets insida.Välj bland  
13 standardkulörer på aluminiumbeklädnaden.  
Som tillval specialkulörer enligt NCS-S alt, RAL-skalor.

SÄKERHET
Samtliga av våra produkter har glasen monterade enligt 
MTK 4 (med förseglade hörn), vilket försvårar inbrott. 
Våra fönster har bakkantssäkring som standard.

P-MÄRKNING 
P-märket innebär att produkten, har genomgått och 
godkänts i en omfattande kvalitetstest av SP, Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. 

CE-MÄRKNING 
Deklaration på att denna produkt uppfyller kraven  
i EU:s direktiv. 

P-CERTIFIERADE
Den svenska P-Certifieringen utfärdas av SP Certifiering,
som även kontinuerligt kontrollerar tillverkningen genom
att göra oannonserade stickprov och tester av produk-
terna. P-Certifieringen omfattar bland annat funktions-
krav, manövrerbarhet, lufttäthet, regntäthet, vindlast,  
värmeisolering, glasrutor med mera.

TILLBEHÖR
ERA Fönster erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till 
dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller  
bland annat kompletta satser med tillbehör för certifierad 
infästning i vägg. I sortimentet finns också persienner, 
plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, 
beslagspaket med mera. För ritningar vänligen läs  
mer på: www.erafonster.se

GARANTI
ERAs garantier i Sverige gäller under förutsättning att 
anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll 
följs. Garantin omfattar: 10 års garanti mot kondens 
mellan glas i isolerrutor och beslagens funktion och  
20 års garanti mot röta i fönstrets virkesdelar på av  
ERA behandlade fönster.

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.         

FAKTA OM VÅRA ALUMINIUMBEKLÄDDA FÖNSTER OCH DÖRRAR
MATERIALFAKTA OM ERA FÖNSTERFAMILJ NOVA ALUMINIUM   

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm 
drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 480 mm  
och karmytterhöjd 980 mm.



ERA FÖNSTER NOVA
ETT ALUMINIUMFÖNSTER – FLERA FÖRDELAR

Fasad karm för ökat ljusinsläpp

Dolda beslag och ej synliga från utsidan

Handtagspaket i fl era varianter

Bakkantssäkrade

Gjutna slutbleck med ventilationsläge

Öppningsspärr i vädringsläge

ERA FÖNSTER NOVA HAR FÖLJANDE, HELT NYA 
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

● Fasad kant karm och båge 
 (slankare silhuett och bättre ljusinsläpp)

● Bakkantssäkring 
 (en mer inbrottssäker konstruktion)

● Tätningslist fl yttad från karm till båge 
 (tätare konstruktion)

● Karmhylsmontering infl yttad och förskju ten 
 mellan sidor (medför enklare montage)

● Förmonterade karmhylsor, levereras 
 med skruv för trä

● Standard vit NCS S0502-Y, S0500-N
 (Alt. 4 lasyrer på fönstrets insida)
 Välj bland 13 standardkulörer på aluminiumet.

● Utökat glastillval med bland annat 
 kondensreducerande glas (fl er val)

● Utökat glasval insyn: Cotswold, Frostat, 
 Waterdrop, Catedral. Distanslist i glaskassett 
 alltid grå 7040

VÄLJ BLAND 13 STANDARDKULÖRER PÅ ALUMINIUMET

STANDARD VIT NCS S0502-Y, S0500-N (ALT. 4 LASYRER PÅ FÖNSTRETS INSIDA)



VRIDFÖNSTER
ERA FÖNSTER NOVA – ALUMINIUM

ERA Fönster Nova är ett vridfönster med helt dolda beslag. Inga synliga beslag från utsidan trots att fönstret är 
vridbart och fullt öppningsbart. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och få på samma 
gång en modernare design. Kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån. 
ERA Fönster Nova är utrustat med bakkantssäkring som standard för ökad säkerhet. ERA Fönster levereras 
i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) samt fl era olika 
glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten
från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. 
Rötskyddet möjliggör en 20-årig garanti. Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.

Fasad karm för ökat ljusinsläpp Dolda beslag och ej synliga från utsidan Bakkantssäkrade som standard

ÖPPNINGSBARHET
Vridfönster, utåtgående glidhängt. Vridbeslag, 
sk glidhängning, gör fönstret horisontellt 
svängbart 180° utanför fasaden

KARMDJUP
115 mm

HÄNGNINGSBESLAG
Dolda vridbeslag i stål. 

STÄNGNINGSBESLAG
Nickelfri spanjolett i förzinkat stål 
Låskolvar i härdat stål

ÖPPNINGSSPÄRR/VÄDRING
Fast öppningsspärr/vädringsläge med öppning 
100 mm där bågen spärras automatiskt.
Funktionen återtas när fönstret stängs 

BARNSÄKERHETSBESLAG
Tillval, se mer på erafonster.se



Fasta fönster monteras i karmen och kan inte öppnas men blir tätare och säkrare än ett öppningsbart fönster. 
Ett fast fönster kostar mindre så du kan unna dig mer glasytor på din fasad. Precis som det öppningsbara fönstret 
är karmen fasad för ett större ljusinsläpp och en moderna design. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, 
S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) samt fl era olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten
från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. 
Rötskyddet möjliggör en 20-årig garanti. Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.

Fasad karm för ökat ljusinsläpp

ÖPPNINGSBARHET
Ej öppningsbart.

KARMDJUP
115 mm.

GLASDAGMÅTT
Se måttsatt ritning som laddas ned från
www.erafonster.se. 

STORLEKSGUIDE
Samtliga storlekar som går att tillverka fi nns 
på www.erafonster.se

FAST FÖNSTER
ERA FÖNSTER NOVA – ALUMINIUM



FÖNSTERDÖRR
ERA FÖNSTER NOVA – ALUMINUIM 

Våra fönsterdörrar fi nns i en mängd olika utföranden och som enkel- eller pardörr. Precis som på vårt fönster 
innebär den unika konstruktionen att glasets yta kan maximeras och därigenom ljusinsläppet och utsikten. 
En annan orsak till den höga kvaliteten fi nns delvis inbyggd tack vare att vi endast använder bästa virket 
av svensk furu. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 
13 aluminiumkulörer) samt fl era olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten
från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. 
Rötskyddet möjliggör en 20-årig garanti. Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.

Fasad karm för ökat ljusinsläpp Infällda slutbleck som standard

ÖPPNINGSBARHET
Utåtgående

KARMDJUP
115 mm.

GLASDAGMÅTT
Måttsatt ritning laddas ned från www.erafonster.se.

HÄNGNINGSBESLAG
Tappbärande gångjärn i förzinkat och pulverlackat
stål. Vita gångjärn till vitmålade dörrar, silverfärgade 
(ral 9006) till obehandlade, laserade eller kulöra dörrar. 
Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt 
är justerbara i höjdled. I kust och sjönära områden 
rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

HANDTAG/ÖPPNINGSBESLAG
Handtag sitter förmonterade i alla våra dörrar. 
Våra pardörrar har handtag förmonterade 
i båda dörrarna som standard. 
För handtag med lås se: www.erafonster.se

STÄNGNINGSBESLAG
Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi 
broms på alla öppningsbara dörrbågar.  

VÄDRINGSBESLAG
Dörrbroms, manövreras med spanjolettens handtag. 

BARNSÄKERHETSBESLAG
Tillval, se mer på erafonster.se



SIDOHÄNGDA FÖNSTER
ERA FÖNSTER NOVA – ALUMINIUM

Klassiska utåtgående 3-glasfönster med en- två eller fl era fönsterrutor. Till skillnad mot många fönstertillverkare 
har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar. Skönt en blåsig dag om vinden är lynnig. ERA Fönster Nova 
fi nns i fl era kulörer samt i fl era olika glasval som standard. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in 
mer ljus och få på samma gång en modernare design. ERA Fönster Nova är utrustat med bakkantssäkring 
som standard för ökad säkerhet. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på 
fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) samt fl era olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten
från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. 
Rötskyddet möjliggör en 20-årig garanti. Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.

Fasad karm för ökat ljusinsläpp Handtagspaket i fl era varianter Infällda slutbleck som standard

ÖPPNINGSBARHET
Utåtgående sidhängt.

KARMDJUP
115 mm.

GLASDAGMÅTT
Se måttsatt ritning som laddas ned 
från www.erafonster.se. 

HÄNGNINGSBESLAG
Två eller tre (beroende på fönstrets storlek) tapp-
bärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat 
stål. Vita gångjärn till vitmålade fönster, silver-
färgade (RAL 9006) till obehandlade, laserade 
eller kulöra dörrar. Gångjärnen är försedda med 
bakkantssäkring samt är justerbara i höjdled. 
I kust och sjönära områden rekommenderas 
rostfria gångjärn (tillval).

STÄNGNINGSBESLAG
Till skillnad mot många fönstertillverkare har 
vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar.  

VÄDRINGSBESLAG
Fönsterbroms, manövreras med spanjolettens 
handtag. 

BARNSÄKERHETSBESLAG
Tillval, se mer på erafonster.se



TILLVAL & TILLBEHÖR
ERA FÖNSTER NOVA

ERA Fönster erbjuder fl era variationer och tillbehör till ditt fönster eller fönsterdörr. Kanske behöver du 
ljuddämpning, insynsskydd, låsbara fönster eller komplettera med spröjs och myggnät? Oavsett dina 
önskemål har vi något för dig. Dessutom har du alltid två års funktionsgaranti på alla tillbehör.

MER  ÄN  BARA  GLAS 
ERA Fönster erbjuder fl era varianter på glas och förutom ett kondensfritt glas har 

du också möjligheten att välja bland fl era andra egenskaper. Det kan vara insynsskyddat, 

bullerdämpat, härdat, solskyddat eller kanske ett självrengörande glas för att nämna 

några egenskaper. Vad gäller U-värdet håller redan ERA Fönster Nova ett lågt värde.

FASTA  POSTER  OCH  SPRÖJS 
Till ERAs fönster fi nns ett fl ertal spröjs- och postvarianter att tillgå. 

Välj mellan, utanpåliggande spröjs, mellanglasspröjs, utanpåliggande dekorpost

eller fast glasdelande post. Som tillval kan du även få spröjs och poster lackerade 

i valfri RAL- eller NCS-kulör.

PERS IENNER ,  LAMELLER  OCH  PL ISSÉER
ERA har ett brett program av specialanpassade persienner, lameller och plisséer i olika 

material och kulörer. Dessa tillbehör  levereras klara för montering och är anpassade till 

den fönsterstorlek du valt. Läs mer om dessa tillbehör i våra produktblad som du fi nner 

på vår hemsida: www.erafonster.se

HANDTAGSPAKET  OCH  LÅS 

Handtagspaket fi nns i fl era olika varianter till våra fönsterdörrar. Läs mer om dessa 

tillbehör i våra produktblad som du fi nner på vår hemsida: www.erafonster.se

STANDARDFÄRGER 
Aluminiumbeklädnad på fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar ger ett exklusivt utseende och 
ger betydligt längre livslängd. På insidan är fönstret i trä men utvändigt skyddar aluminium 
träytorna och färgen så att den varken blir matt eller blekt med tiden. ERA Fönster levereras 
i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets insida, 13 aluminiumkulörer) 
samt fl era olika glasval som standard.


