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Mats Andersson

på fönster24sju.se
Vilka är vi?

Jan Andersson
Mats har över 35 år av erfarenhet 
från tillverkning och försäljning av 
fönster och dörrar. Han har drivit 
familjeföretaget Era Fönster (som 
numera ägs av inwido koncernen)

Tel: +46 (0)10-207 99 11
Epost: mats@fonster24sju.se
Web: www.fonster24sju.se
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från tillverkning och försäljning av 
fönster och dörrar. Han har drivit 
familjeföretaget Era Fönster (som 
numera ägs av inwido koncernen)

Tel: +46 (0)10-207 99 11
Epost: jan@fonster24sju.se
Web: www.fonster24sju.se

Viktor Bengtsson
Viktor sköter administrativa 
uppgifter, hemsidan och vår 
marknadsföring på internet. Har ni 
några tekniska frågor så hör av er 
till Viktor

Tel: +46 (0)10-207 99 11
Epost: viktor@fonster24sju.se
Web: www.fonster24sju.se
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Information
Spaltventil av klickmodell för ett snyggt 
utseende. 

Funktion är en P-märkt produkt för 
lång hållbarhet. Som standard 10 års 
rötskyddsgaranti. 

Funktion är ett fönster/dörr som är vind 
och regn säkert.

Det har en utmäkt bra ljudisolering och 
värmeisolering. Vårat vridfönster har 
dolda beslag för ett stilrent utseende som 
bygger på Assa Allswing beslag. 

Altandörren har som standard 
hakkolvsspanjolett.
Det finns olika spröjs, poster och glas att 
välja mellan. 

Prisvärt i bra kvalitet
FunktionFUNKTION
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Information
Material 
Tanum är ett träfönster av mycket hög
kvalitet och med rätt underhåll kommer
det att hålla i många år. Väljer du fönster 
med aluminiumbeklädnad får du fönster 
som kräver minimalt underhåll. 
Nytillverkade aluminiumprofiler följer 
linjerna i trävirket och glansen i den 
pulverlackade aluminiumprofilen är 
anpassad till en målad träyta. 

Design
När du bestämmer dig för vilken 
fönsterdesign du vill ha måste du även 
bestämma dig för storlek, typ och hur det 
skall öppnas. Med Tanum är det 
äntligen möjligt att välja vilken slags profil 
du önskar på dina fönster. Välj mellan 
rundad eller vinklad profil, om du vill ha 
samma profil invändigt och utvändigt eller 
olika profil på insida och utsida. 

Från Bohuslän
Tanum
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Information
Och hem till ditt hus...
Nästan alla nya fönster ser bra ut när det 
monteras. Det verkliga testet kommer först 
när det är tio eller femton år gamla, efter 
att de utsatts för regn, vind och 
tempraturförändringar genom årstiderna. 
Vi vet att det inte finns några genvägar 
när det gäller kvalitet och vi är fast 
beslutna att se till att du får det bästa vi 
har att erbjuda. Om du har frågor är vi 
naturligtvis också tillgängliga, eftersom 
kunder är det enda som är viktigare för 
oss än fönster.

Går vidare till fabriken...
Trävirket kontrolleras noggrant innan det 
går vidare till produktion. En kombination 
av moderna robotar och skickliga 
operatörer säkerställer att avfallet hålls till 
ett minimum, medan råmaterialet 
omvandlas steg för steg till de delar som 
till slut blir ett fönster. Alla våra fönster, 
balkongdörrar och skjutdörrar är 
vakuumimpregnerade. Detta är den 
största, enskilda faktorn som gör det 
möjligt för oss att erbjuda marknadens 
bästa garantier mot svamp och röta.

Det börjar i skogen...
NorDan har alltid arbetat med trä och du 
hittar materialet både som kärnan i vår 
verksamhet och i våra produkter. Vi 
hämtar vårt virke från hållbara skogar, där 
ett kallt klimatbidrar till långsamt 
växande träd med täta årsringar. Efter 
skörd tas furun omhand och oönskade 
delar av stammen tas bort och återvinns. 
Det som återstår lammellimmas och 
fingerskarvas, före det packas och skickas 
till en av våra fabriker i Sverige, Norge och 
Polen.

Testade av naturen
NTech
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Information

Lyftgliddörr

Tröskeln är av hårdträ, 
Detta är en dörr med mycket bra u-värde 
och prestanda.

Design skjutdörrsparti är ett utmärkt val 
mellan inne och ute. 
Design skjutdörrar är så kallande 
lyftgliddörrar. Du kan välja mellan helt i 
trä eller beklädd med aluminium utsida.
Det säkrar för lång livslängd med 
minimalt underhåll.
Skjutdörrarna går att få med en skjutbar 
del, eller med två skjutbara delar.

Härdat glas är standard både på in och 
utsida. 

Design DESIGN
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Information

Mer ljus, mer luft och mer rymd

Med Velux takfönster väljer du ur 
marknadens bredaste sortiment. Vi har 
takfönster för alla tak och för alla lägen. 
(också där klimatet är riktigt bistert)

Med nya Velux Active with Netatmo 
tillsammans med Velux Integra - styrs 
takfönster och solskydd automatiskt för att 
få ett perfekt inneklimat. Du styr allt från 
din mobil, var du än är. 

Velux takfönster hjälper dig dessutom 
att spara energi - du får ett bättre och 
friskare inneklimat samtidigt som du 
minskar värmeförluster och 
energiförbrukning. 

Viktigt att veta. För proffs - och för alla 
husägare. 

Med Velux takfönster skapar du ett 
hälsosamt inneklimat i ditt hem. Du för in 
ljus och luft i huset samtidigt som 
takfönster skapar rymd och en behaglig, 
trivsam miljö.
Vi tillbringar upp till 90% av vår tid 
inomhus. Tillgången till ljus och luft har en 
avgörande betydelse för hur vi mår och 
fungerar.

Velux
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Information
Bor ytterdörr. Stålplåten fungerar 
dessutom som fuktspärr.

Det innebär att en Bor ytterdörr varken slår 
sig eller buktar åt något håll, utan håller 
formen år efter år, trots vårt hårda klimat 
och årstidernas inverkan. Det lämnar vi 10 
års formgaranti på.

Våra produkter bygger på all den 
erfarenhet och kunskap detta område 
representerar.

Våra dörrar håller formen.
Bor ytterdörr är unik på flera sätt, ett är 
konstruktionen med de dubbla 
rostskyddsbelagda stålplåtarna inuti 
dörren, som gör den extra säker och 
mycket stabil. Stålplåtarna tillsammans 
med säkerhetslås, slutbleck och gångjärn 
med bakkantssäkring gör att du kan 
känna dig helt trygg bakom en

Bor ligger i Smålands djupa skogar, här 
har man tillverkat kvalitetsdörrar sedan 
början av 1900-talet. Och det är med 
stolthet och en kärlek till råmaterialet som 
varje dörr levereras från fabriken. Småland 
är ett kraftcentrum för 
träindustrin i Sverige, och har långa 
traditioner av att bearbeta trä. 75 procent 
av Sveriges träförädlingsindustri ligger i 
den här regionen. 

Därför är vi stolta över vår fabrik som 
ligger mitt i hjärtat av Småland. 

Från Småland
Bor Ytterdörrar
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Information

Ytterdörrar från Dalarna

Entrémiljön har kort sagt blivit husets och 
ägarens signum. Som svar på det hämtar 
vi vår inspiration ur leksandsbygdens rika 
kulturarv, vilket vi kombinerar med 
moderna trender, strömningar och 
visioner i samhället.
Tänk på att du ska leva med din entré i 
många år och att välja dörr handlar om 
att göra ett viktigt val. För att underlätta 
för dig har vi därför delat in våra modeller 
i familjer: Pardörrar, Trend, Tidlös, Tradition 
och Garageportar.

dörr måste du självklart utgå från huset du 
bor i, när det är byggt, vilket 
material det är gjort av och vilka färger 
det har. Men valet påverkas också förstås 
av din personliga smak; Vågar du göra ett 
starkt färgval eller känner du dig mer 
harmonisk med en neutral dörr? En 
modern dörr är betydligt mer än en 
köldbarriär. Den utgör även 
gränssnittet mellan ditt privatliv och det 
stressiga arbetslivet utanför och är den 
första varma famnen som välkomnar dig 
och dina vänner. 

Vi har ett av marknadens bredaste sorti-
ment av ytterdörrar, pardörrar, 
garageportar, sidoljus och överljus. En dörr 
från Leksandsdörren är en 
svensktillverkad dörr med hög kvalitet, 
tillverkar genom gediget hantverk i 
samspel med modern teknik. En bra 
ytterdörr ska stänga ute kyla, värme och 
fukt men samtidigt bjuda in med sin 
skönhet och design.
Som husägare är det viktigt att veta att 
man har gjort sitt yttersta för att 
försköna och trygga till hem. När du väljer 

Leksandsdörren
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Information
Vi är ett av få företag med en samlad 
produktion av ytterdörrar i samma fabrik. 
Alla beslut om material och teknik lösning
kännetecknas av våra höga krav på 
kvalitet och säkerhet. 

Vi använder endast de bästa råvarorna 
som finns på marknaden. Med våra 
dörrar får du en trygg, säker och 
problemfri kvalitetsprodukt med upp till 
10-års garanti. 

också stora möjligheter inför ditt val av 
dörrar. Hos oss hittar du såväl stilsäkra 
och moderna ytterdörrar i mängder av 
utföranden. Vi vill med denna sida ge dig 
tips idéer och inspiration.

- kvalitet som känns
Dörrtillverkning sker i skånska Osby, där 
verksamhetens startades redan 1924. 
Våra dörrar tillverkas med varsam hand 
och yrkesskicklig och erfaren personal i 
moderna produktionlokaler på över 
20 000 kvadratmeter. 

- till den äkta dörrkänslan
Vackra, säkra och funktionella dörrar gör 
ditt hem tryggare och trevligare. Vi 
erbjuder dörrar som ger charm till din 
bostad. 
Vi är en modern dörrtillverkare som med 
hjälp av den senaste tekniken i 
kombination med mer än 80 års 
erfarenhet blivit ett av markandens 
starkaste varumärken inom 
dörrtillverkning.

Vi erbjuder dig inte bara hög kvalite utan

Tradition och nytänkande
Br.Johansson Ytterdörrar
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Information
uPVC möter dina krav på funktion och 
hållbarhet.

Produkterna i NorDan uPVC-serien är 
anpassade för många olika 
användningsområden. Oavsett om du 
önskar inåt- eller utåtgående fönster eller 
fönsterdörrar kommer du hitta de 
produkterna som passar ditt projekt bäst 
med vårt uPVC-sortiment.

alternativ. Allt för att du skall få just den 
funktion du söker för en problemfri vardag.

- Avkastning på investering
- Värmeisolering
- Underhållsfri
- Miljövänlig
- Väderbeständig
- Ljudisolerad
- Certifierad

Kvalitet och prestanda för den svenska 
marknaden. Fönstret för dig som önskar 
en prisvärd produkt i PVC. Serien täcker ett 
brett spektra av funktioner som 
fyller de krav du har på ett modernt hem. 
Materialvalet och profilernas 
utformning är speciellt anpassade för att 
klara av det svenska klimatet med 
stora temperaturväxlingar och varierande 
årstider. uPVC-serien är näst intill 
underhållsfri och passar dig som söker en 
enkel vardag. Serien innehåller även ett 
brett utbud av spännande tillval och

Prestanda för svenskt klimat
uPVC



12

Information
Vi har både öppingsbara, fasta och 
altandörrar. Både inåtgående och 
utåtgående. 
Två eller tre-glas som finns i 
standardmått eller för måttbeställning. 

PVC Funktion är ett plastfönster som ger 
mycket för pengarna. För dig som 
behöver byta fönster men inte har så stor 
budget. 

Om du är ute efter fönster och dörrar 
med goda isolerande egenskaper och är 
inbrottsäkra, tysta och dessutom 
underhållsfria är detta ett utmärkt 
alternativ. 
Det är ett mycket uppskattat alternativ till 
villor och lägenheter, fritidshus, förråd och 
friggebodar.

PVC till ett lågt pris
PVC Funktion FUNKTION
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Information

Till större projekt

byggnation. Vi vill med vår kunskap och 
erfarenhet bidra till att både byggare och 
användare blir nöjda. 

Objektfönster tillverkas av trä och 
aluminium. Aluminium är hårt och tåligt, 
den sidan vänder vi utåt mot väder och 
vind. Trä är mjukt, varmt och ombonat. 
Den sidan vänder vi inåt mot människor 
och innemiljö.

Därför går det åt betydligt mindre 
energi till att värma upp huset, vilket 
minskar koldioxid-utsläppen.

Här finner du kunnande och 
produktkvalitet av högsta klass. När vi 
levererar våra fönster känner vi ett enormt 
ansvar. Dels att matcha alla de duktiga 
arkitekter och byggföretag som skapar för 
framtiden. Dels att med god design och 
kvalitet. Miljötänkande och rätt 
dimensionering i fråga om brand, buller, 
U-värden och säkerhet är A och O vid 

Våra objektfönster är ett välutvecklat 
fönsterkoncept som täcker mycket av 
marknadens behov. Fönstret har många 
möjligheter till anpassning och 
rekommenderas därför starkt.
Vi har lagt stor fokus på starka beslag och 
tåliga detaljer samtidigt som produkten är 
väl isolerad.

Våra objektfönster uppfyller Nordens 
officiella miljömärkning Svanens krav för 
fönster. Svanmärka fönster har hög 
värmeisolerande förmåga. 

Objektfönster
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Helt i aluminium

För spännande fasader
Produkterna i HelAlu-serien är också 
speciellt bra för tillverkning av 
fasader i glas och aluminium. Väldigt 
många valmöjligheter ger stor spännvidd 
för kreativa arkitekter när det gäller 
utformningen av fasader, och i 
kombination med NorDan 
aluminiumbeklädda träprodukter får 
man det bästa av två världar.

förädlade och sammansatta av NorDan. 
Och även om summan av möjligheter 
som träfönster i vårt övriga sortiment 
erbjuder, så har produkterna i HelAlu 
helt andra möjligheter att erbjuda. Bland 
annat kommer många låta sig frestas av 
vikdörrar, som gör det möjligt att öppna 
stora väggar mot utsidan när vädret 
tillåter. På så vis kan man få en ännu 
tunnare gräns för vad som är inomhus 
och därmed få helt nya och spännande 
sätt att använda en byggnad. 

HelAlu är det senaste tillskottet när det 
gäller produktserier som NorDan 
producerar, och nytillskottet är mycket att 
erbjuda. Anpassat till varje enskilt 
projekt kommer fönster, dörrar och 
fasader i genomgående aluminium inte 
bara lyfta utseendet på projektet. Det 
bjuder även på nästan underhållsfria 
lösningar med goda energiegenskaper 
om man önskar det. 
Släpp in uterummet
HelAlu är baserat på aluminiumprofiler 
från den erkända leverantören SAPA,

HelAlu
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Design

Solskydd & Myggnät

Myggnät
Myggnät för både fönster och dörrar. 
Kassetten är vit och levereras klar för 
montering. Ett utmärkt val för att hålla 
borta insekter ifrån att komma in.

Plisséer
Ett elegant alternativ som finns i en 
mängd tilltalande tyger, från mer 
genomlysande till helt mörkläggande. 
Finns även som top down som kan ställas i 
valfri position.

Persienn
Ett förträffligt solskydd som du kan styra 
ljus insläpplet med efter eget behov och 
med enkel montering.
En design överlist i aluminium. Görs i 
25mm breda lameller och kan fås i en rad 
olika kulörer.

Information
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