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Träfönster
På Bovalls har vi byggt trädörrar sedan 
1943.  Världen har förändrats mycket 
sedan dess, men vi bygger fortfarande 
många av våra dörrar som man gjorde 
förr. Tack vare kunskap och erfarenhet 
är kundanpassningar en stor del av 
vår verksamhet,

På kunders begäran har vi tagit upp 
fönstertillverkning. Företaget hade 
utöver dörrfabriken i Bovallstrand även 
en fönsterfabrik i Rabbalshede under 
sextio-, sjuttio- och tidigt åttiotal. Nu 
byggs det åter fönster i massivt trä men 
med moderna glas och tätningar.

Med havet i väster och skogen runt knuten 
är det naturligt för oss med respekt för 
råvaran. Läs gärna mer om detta på vår 
hemsida www.bovalls.com 



Teknisk fakta
VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE

Beslag ........................................... Spilka Opus 

Träslag .....................................Massiv oljad ek

............................................... Massiv oljad furu

..............................................Massiv oljad freijo

....................................Massiv oljad freijo/teak

MÄRKNING

FSC® certifierade

CE märkta

BESKRIVNING STARDARDMÅTT

Karmdjup ............................................ 105 mm

Min höjd KYM ............................................... 5M

Max höjd KYM ............................................. 16M

Max bredd KYM .......................................... 16M

BESLAG STANDARDMÅTT

Vädringsläge ..................................................Ja

Spanjolett ............................................ Fix 5600 

Handtag .................................. Hoppe London

Barnsäkring ..............................................Ingår

TILLVAL

Spaltventil

Salningsspår/foringsspår

Spröjs eller genomgående post

ANDRA FÖNSTERTYPER

Sidohängda på lyftgångjärn

Topphängda

Fasta fönster .....................max 2,5 m2 glasyta

Fönsterdörrar ..... se våra ytterdörrar Ramsö

GLAS

I våra fönster ingår 3-glas Superenergi.
T4-12 isolerglas med Argon och varmkant.

SÄKERHET

Beslagen är dolda och kan inte sågas av.

Bågen går in under karmen och kan därför
inte lyftas ut.
Glas monteras enl. MTK regler.



Alla hus har sin personlighet och fönsterna skall förutom att passa till huset hålla väder och vind ute. Vårt 
snickeri ligger mitt i det yttersta kustbandet på Sotenäset i Bohuslän, där vädret är mycket hårt. Det har satt 
standard för både konstruktion och val av material. För oss är träets kvalitet lika viktigt som dess ursprung. 
Träets struktur innehåller avtryck från naturen och varje bit, karm och list är unik. Våra fönster är därför 
byggda med stor respekt för råvaran som tagit naturen decennier att producera.

En del av huset

Utsida massiv ek Insida massiv ek

Utsida massiv teak/freijo Insida massiv teak/freijo

Massiv ek

Teak/freijo

Insida massiv teak/freijo
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Vårt löfte och vision är en lek med uttrycket ”Tro, hopp och kärlek”, ett 
uttryck många förknippar med hav, skepp och sjömanskap. Visionen 
knyter på ett naturligt sätt an till vår historia, med glimten i ögat. Men 
framförallt är visionen allt det vi faktiskt står för, allt det vi vill att våra 
kunder ska känna och uppleva. Kärleken till trä som ett unikt naturligt 
och levande material, och hoppet om en hållbar produktion för både 
människor och miljö.

Trä, hopp och kärlek, helt enkelt.

Trä, hopp och kärlek


