Villa
Original
Villa Original är kvalitetsprodukten som fått äran bli vårt lagersortiment. Med över
500 olika varianter på lager kan vi erbjuda Sveriges bästa leveranstid. Tack vare
Expressverkstaden och tillvalen som är möjliga på lagerfönster blir utbudet och
flexibiliteten oslagbar. Flexibiliteten speglar sig även i beställningssortimentet, här
finns enorma möjligheter och få begränsningar

YTA

Den fantastiska ytan uppnås genom en unik
process där träprofilerna slipas, spacklas och
målas upprepade gånger. Detta resulterar i
branschens bästa finish!

FLEXIBEL

Fabriken är oerhört flexibel. Du kan få dina
fönster exakt enligt önskat millimeter-mått.
Möjligheterna för kombinationsfönster är
näst intill obegränsade.

DOLDA
BESLAG

På våra vridfönster används kvalitetsbeslag av elförzinkat stål från Spilka,
här har du samtidigt möjligheten att
välj till dola beslag, också från Spilka.

Tillval på 5 dagars produktionstid
Vårt stora fönsterlager har länge gjort att våra kunder fått kortaste
möjliga leveranstid, 500 olika varianter av fönster är mycket. I vår
Expressverkstad erbjuder vi montering av spröjs, spaltventil och
karmhylsor samt borrning av handtag till fönsterdörr.
Expressverkstaden gör att tillvalen som egentligen hade inneburit
flera veckors leveranstid är som bortblåst. På enbart 5 dagars
produktionstid löser vi majoriteten av de tillval som efterfrågas.

Se en filmsnutt från
Expressverkstaden

Se hur en vanlig dag
på Villafönster ser ut

Fönstertyper
• Fasta
• Vridfönster
• Sidohängda
• Överkantshängda
• Inåtgående
• Fönsterdörrar
• Kombinationsfönster
• Skjut- & Vikpartier
• Fria former
Ytbehandlingar
• Målat
•
•
•

(vit NCS-S 0502-Y, glans 40
som standard)

Aluminiumbeklätt

(vit NCS-S 0502-Y, glans 70

Virke
• Furu
•
•

Mer info se villafönster.se - Kundtjänst: 0771-690 690
Besöksadress : Pollengatan 6, Varberg Nord 432 48 Varberg

Ek
Teak

Glas
• 3-glas
(dubbla energiglas + argon)

•

U-värde 1,1
(hela konstruktionen)

Karmdjup
• 105 mm vid trä
• 115 mm vid aluminium

som standard)

Obehandlat
Laserat

(fingerskarvad, kvistfri
& impregnerad)

•

Garanti
10-20 år

