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Energifönster
med snabb personlig service
Skaala HAS | Skaala HASF | Skaala HEBE
R

R

Fördelar med att välja Skaala
Vridfönster med två olika karmdjup 115 mm och 131 mm
Dolda kvalitetsbeslag av ASSA
Garanterad kondensfri utsida vid tillval av vårt unika kondensfria glas
Utvändig dammtätning som håller smuts och vatten borta från trädelarna och beslagen
Skaalas skjutdörr har en unikt smäcker design med stora glasytor
Du får en egen kontaktperson hos Skaala som garanterar en snabbare service
Skaalas svenska organisation garanterar en smidig hantering av alla eftermarknadsfrågor

Skaala HAS

Skaala HASF

U-värde / Isoleringsförmåga (W/m2K)
Uw = 0,79
(HAS115-08, HAS131-08)
Uw = 1,0
(HAS115-10, HAS131-10)

U-värde / Isoleringsförmåga (W/m2K)
Uw = 0,68
(HASF131-07)
Uw = 0,69
(HASF115-07)
Uw = 0,95
(HASF131-10)
Uw = 0,97
(HASF115-10)

Toppsving fönster

Glasets genomtränglighet av solenergi
gg = 0,46
(HAS115/131-08 med FrostFree)
gg = 0,53
(HAS115-10, HAS131-10)
Dagsljustransmittans (%)
LT = 64		
(HAS115/131-08 med FrostFree)
LT = 71		
(HAS115-10, HAS131-10)

Fast fönster

Glasets genomtränglighet av solenergi
gg = 0,46
(HASF115/131-07 med FrostFree)
gg = 0,53
(HASF115-10, HASF131-10)
Dagsljustransmittans (%)
LT = 64		
(HASF115/131-07 med FrostFree)
LT = 71
(HASF115-10, HASF131-10)

Reservdelar kan enkelt beställas online dygnet runt

”Efter många års erfarenhet kan vi rekommendera Skaala IFN som
partner för byggprojekt”.
Konsernchef, Torkel Engeness, ABC Hus

”Vi väljer Skaala IFN för att:
• Snabb offert och orderhantering
• Levererar enligt utlovad tidtabell med fungerande transporter
• Kvalitetsprodukter med mycket goda egenskaper och flexibilitet
• Allmänt snabb support och kunnig personal”
VD, Henrik Boman, Komfort Hus

Skaala HEBE
Glas skjutdörren

U-värde / Isoleringsförmåga (W/m2K)
Uw = 0,73
Glasets genomtränglighet av solenergi
gg = 0,43
Dagsljustransmittans (%)
LT = 63%

Skaala - Expert på ljud- och energifönster
Skaala är en av Finlands markandsledande fönstertillverkare och har levererat högkvalitativa
fönster runt om i Europa sedan 1956. Skaala är en del av den österrikiska
IFN-koncernern som är Europas största aktör inom fönstermarknaden.
Tel. +46 (0)8 88 50 10 | info@skaala.com | www.skaala.se

