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I natursköna Holsbybrunn, några kilometer utanför Vetlanda i 
Småland, tillverkar vi våra fönster enligt gamla hantverkstradi-
tioner. Med en modern maskinpark och erfaren personal skapas 
personligt utformade fönster av hög kvalitet.

Holsby Snickeri AB grundades 1945 och har sedan starten 
levererat specialanpassade fönster till nöjda kunder runt om i 
Sverige. Vi marknadsför oss under varumärket Holsbyfönster, 
och vår målsättning är att förse våra kunder med marknadens 
bästa måttanpassade fönster i både trä och trä/aluminium.

Välj rätt, välj Holsbyfönster!

Personligt 

utformade fönster 

av hög kval
itet

Svensk-
tillverkat!

Alltid mått-
anpassat!
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fasta fönster fk/afk

Ett bra alternativ till öppningsbara enheter när det finns 
möjlighet att putsa från utsidan.
Går att få glasade med enkelglas, 2-glas eller 3-glas isoler-
ruta beroende på önskemål och krav.

Välj mellan träkarm (FK) och utvändig alubeklätt (AFK)

tillval

Allmogeprofilerad insida

Spröjs (utvändig eller mellanglasspröjs)

Genomgående post

Persienn

Råglas

Etsat glas

Färgat glas

Härdat/laminerat glas

Tvåfärgsmålning

tillval
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vridfönster vf/afv

Fönster med vridbeslag möjliggör putsning av fönstrets 
utsida från insidan. Även ett fast vädringsläge finns in-
byggt i beslaget. En mycket populär fönstermodell då den 
passar till de flesta hustyper. Glasas med 2-glas eller 3-glas 
isolerruta beroende på önskad isoleringsförmåga.
Går att beställa som träfönster (VF) eller utvändigt alu-
beklätt (AVF)

Allmogeprofilerad insida

Spröjs (utvändig eller mellanglasspröjs)

Genomgående post

Persienn

Råglas

Etsat glas

Färgat glas

Härdat/laminerat glas

Tvåfärgsmålning

tillval
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Välisolerade, utåtgående, sidohängda eller  
överkantshängda fönster.
Fönsterhakar är standard men handtag och 
spanjolett går att få som tillval.
Välj mellan 2-glas eller 3-glas isolerruta  
beroende på önskad isoleringsnivå.
Finns både som träfönster (SF) och utvändigt 
alubeklätt (ASF)

Inåtgående fönster

Allmogeprofilerad insida

Spröjs (utvändig eller mellanglasspröjs)

Genomgående post

Persienn

Råglas

Etsat glas

Färgat glas

Härdat/laminerat glas

Tvåfärgsmålning

Handtag med spanjolett

tillval

sidohängt fönster sf/asf



7

sidohängt fönster sf
kopplat 1+1 och 2+1

Utåtgående sidohängda eller överkants-
hängda fönster tillverkade i kopplat 
utförande. 

Beroende på önskat utseende och  
isoleringsförmåga finns två typer att  
välja mellan:

Kopplat 1+1: 
Traditionella gammaldags fönster glasade 
med 4 mm enkelglas och kittfals. Fönster-
hakar på insidan är standard.

Kopplat 2+1: 
Fönster med god värmeisolering och bra 
ljudreduktion. Levereras som standard 
med fönsterhakar på insidan. En fönster-
typ som förenar kravet på ett klassiskt 
utseende med kittfals från utsidan med 
energibesparande isolerglas på insidan.

Inåtgående fönster

Allmogeprofilerad insida

Äkta spröjs med kittfals

Genomgående post

Persienn

Råglas

Etsat glas

Färgat glas

Härdat/laminerat glas

Tvåfärgsmålning

Handtag med spanjolett

tillval

Klassisk 
utsida och energi-
besparande insida
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fönsterdörrar fd/afd
Våra vackra fönsterdörrar finns med glasalternati-
ven kopplat 1+1, 2+1 samt 2- och 3-glas isolerruta. 
Välj mellan enkel- och pardörr beroende på  
öppningsbredd.
Både helglasat utförande eller fyllning nedtill finns 
som alternativ för att möta alla smakriktningar.
Utvändigt alubeklätt utförande (AFD) går att  
beställa med 3-glas isolerruta, övriga modeller  
tillverkas enbart i träutförande (FD).

Allmogeprofilerad insida

Spröjs (utvändig eller mellanglasspröjs)

Genomgående post

Persienn

Råglas

Etsat glas

Färgat glas

Härdat/laminerat glas

Tvåfärgsmålning

tillval

Att tänka på: Minska risken för person-
skador genom att välja säkerhetsglas i 
altandörrar. Detta är ett krav i vissa fall 
enligt BBR - fråga oss!
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aluminiumfönster
Välisolerade svensktillverkade aluminiumfönster med 
bruten köldbrygga. Finns som fasta fönster samt inåt-
gående dreh-kipp (sido- och underkantshängt).
Glasas med 2-glas eller 3-glas isolerruta, beroende på 
önskad isoleringsnivå. Standardfärger är naturanodise-
rat eller pulverlackerat vitt. Valfri RAL-kulör finns som 
tillval och det går även att beställa med olika färg på  
in- och utsida.

Mellanglasspröjs

Glasdelande post

Råglas

Etsat glas

Färgat glas

Härdat/laminerat glas

Tvåfärgslackering

Låsbara handtag

Demonterbar utv. myggnätsbåge

tillval

Kan beställas 
med olika färg på 

ut- och insidan
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skjut- och vikdörrar 
i aluminium

lyft-skjutpartier:
Välisolerade svensktillverkade skjutpartier i 
aluminium för bruk i husets yttervägg som 
passage till terrass eller trädgård. 
Låsbara handtag på insidan är standard, 
utvändigt handtag finns som tillval.

vikpartier:
Högisolerade svensktillverkade vikpartier i 
aluminium. Levereras fullt ihopsatta och in-
justerade från vår fabrik. Endast glasning av 
partierna sker på byggplatsen för problem-
fritt och snabbt montage.
Välj mellan inåtgående eller utåtgående 
modell.
Levereras som standard med låsbara kant-
reglar på insidan. Utvändigt handtag finns 
som tillval.

Mellanglasspröjs

Råglas

Etsat glas

Färgat glas

Härdat/laminerat glas

Tvåfärgslackering

Utvändigt handtag

tillval

Välisolerade 
svensktillverkade 

vikpartier
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förfrågningsunderlag

❑ Offertförfrågan    ❑ Beställning

Namn:         Telefon:   

Adress:         E-post:

Återförsäljare:        Datum:

Skiss på utförande (ex spröjsutförande, special) : 

 

Glastyp ❑ 2-glas isoler ❑ Kopplat 1+1           ❑ Annat ………………..........................…… 

 ❑ 3-glas isoler ❑ Kopplat 2+1

Ytbehandling       ❑ Vit        ❑ Valfri kulör ………………..........................……           ❑ Tvåfärgsmålning

 Pos nr: Antal: Delning: Spröjstyp Bredd: Höjd: V   H      Pris:

Övrigt

Modell

❑  Fasta fönster Trä FK

❑  Fasta fönster Trä/Alu AFK

❑  Vridfönster Trä VF

❑  Vridfönster Trä/Alu AVF

❑  Sidohängt fönster Trä SF

❑  Sidohängt fönster Trä/Alu ASF

❑  Fönsterdörrar Trä FD

❑  Fönsterdörrar Trä/Alu AFD

❑  Sidohängt fönster kopplat 1+1

❑  Sidohängt fönster kopplat 2+1

❑  Skjutpartier i Alu

❑  Vikpartier i Alu

❑  Aluminiumfönster

 

?

Spröjsmodeller:  ❑ Utvändig spröjs    ❑ Mellanglasspröjs

❑ S1:0 ❑ S2:0 ❑ S3:0 ❑ S1:1

❑ S2:1 ❑ S3:1 ❑ S:X  ❑ Special



holsby snickeri ab
Brunnsvägen 570 15 Holsbybrunn

Tel 0383-500 75 / 0383-170 10
Fax 0383-500 78

www.holsbyfonster.se

ÅTERFÖRSÄLJARE:


