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Gör din 
bostad till 
ett Hem

Skaala är en av Nordens största tillverkare och 
är ett självständigt bolag inom IFN Holding 
koncernen, en av Europas ledande fönster- och 
dörrleverantörer. Skaalas fabriker finns i Norra 
Österbotten, huvudfabriken i Ylihärmä. 

Skaala är känt för sina energieffektiva 
fönster- och dörrprodukter samt för sitt breda 
produktsortiment där det finns lösningar 
för kundernas olika behov. Lättanvända och 
hållbara fönster och dörrar är planerade för 
krävande Nordiska förhållanden. Varje hem 
har sin egen stil och därför tillverkas våra 
inhemska nyckelflaggan-märkta produkter som 
måttbeställda för att göra just din bostad till  
ett Hem. 

Skaala är grundat 1965. Skaala betjänar 
sina kunder rikstäckande på den inhemska 
marknaden och internationellt främst i Norden 
och i Ryssland.

Gör din egen eko-gärning,  
välj energieffektiva Skaala-
produkter till ditt hem!
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Fönster och terrassdörrar
Ökad boendekomfort och större energi-inbesparing.
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Fönstren som presenteras i broschyren är med trä-aluminium stomme. I Skaalas produktsortiment 
ingår även fönstermodeller med enbart trä-karm. Som öppningsbara fönster erbjuds både inåt och 
utgående modeller. Samtliga fönster har en enastående ljudisolering. Isolersglaselementen har 
en hållbar, snygg och modern SuperSpacer isolationslist. Kondensfria FrostFree-egenskapen är 
standard i alla Alfa-fönster samt i Beeta-lågenergifönstren.

Det bästa fönstret för finländska hem. 
Riktigt energisnålt och stabilt byggt.

E-klass:     A++ / A+
E-värde:  39–64 
U-värde:   0,65

 Inåtgående DK fönster och fönster-
dörrar som finns i såväl 2-båge som i 
1-båge utförande. Möjliggör även stora 
öppningar som vädringsfönster.

U-värde:   1,0

Skaala Alfa 40 N

Skaala Dreh-kipp

Ett utomordentligt fönster som fyller 
moderna standarder. Hållbart och 
energisnålt.

E-klass:  A+ / B
E-värde:   52–96
U-värde:   0,79–1,0

Utåtgående fönster finns i vrid 
(rundsvängande) eller sidohängt 
utförande. Enbart två sidor att tvätta.

U-värde:   0,79–1,0

Skaala Beeta

Skaala HAS

2+1
glasning

Fönster

Vit RAL 9010

Mörk grå RAL 7024

Mörk brun RR 32

Standardfärger  
på aluminium

Notera att färgerna i broschyren 
kan avvika från verkligheten pga 
trycktekniska orsaker.

Vi erbjuder även fönster med icke-
rektangulära former såsom sneda och 
runda fönster. Se för mera skaala.com.

3K
glasning

Ett lättskött och energisnålt fast 
fönster. Tillgängligt i Alfa- och Beeta 
klass.

E-klass:  A++ / B
E-värde:   27–87 
U-värde:   0,64–1,0

Skaala ULEK

2+2
glasning

2+1
glasning

3K
glasning
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Justerbara och barnsäkra 
vädringsbeslag till öppnings-
bara fönster.

Skaalas Trittec allergi/ insektnät är tillverkat 
av en patenterad fin fiber som effektivt 
filtrerar bort frödamm och småpartiklar 
ur utomhusluften (frödamm 92,8% och 
småpartiklar 83,75% PM1/PM3). 

Den är diskret men väldigt effektiv och 
dessutom lätt att använda. Skaala har 
ensamrätt på Trittec i Finland.

Det nästan osynliga mygg-
nätet är lätt att montera och 
demontera.

Stort urval av fasta spröjs. Lösa 
spröjs av aluminium monteras 
enkelt med snabbfästen.

Persienner kan monteras som 
integrerade.

Biobes spaltventil möjliggör 
en balanserad inomhusluft.

Mångsidiga spröjsalternativ.

Tillbehör

Allergi / insektnät
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Skaalas skjutdörr i trä-aluminium ger möjlighet till stora och 
imponerande glasytor samtidigt som den skapar en smidig passage 
till gården, balkongen eller terassen. Skjutdörren, som löper mjukt och 
är lätt att använda, ger praktiskt utrymme och en känsla av rymd. 

Som tilläggsutrustning kan fås ett integrerat handtag med steglös 
broms som gör att dörren kan lämnas öppen, exempelvis för 
vädring, i vilket läge som helst. Den patenterade tröskeln, med 
värmebrytningsförmåga, har isolering av toppklass. Skjutdörren 
öppnar upp nya och intressanta möjligheter vid planeringen av hem 
och fritidsbostäder.

Skaalas glasskjutdörr  
öppnar upp landskapet

U-värde:

0,73
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Ytterdörrar
Energieffektiva, hållbara och inhemska ytterdörrar -  

planerade för den finländska arkitekturen.
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En enhetlig helhet och design 
i enlighet med fönstren. 

Skaalas terassdörrar fås i både Alfa- och 
Beeta klass. Glaskassetterna har samma 
energivärden som motsvarande fönster. 
Dörrens glasning kan anpassas för att gå  
i liv med intilliggande fönster.

Aluminiumklädda 
terassdörrar

UO 104S UO 106S UO 108S UO 109S

IO 57S terassdörrUO 111S UO 115S UO 116S UO 103S

Nordiska rena linjer

UO 110S

Stilig  
glas-listning

Glasningshöjden  
i IO-terassdörren 

är valbar

I standardleveransen ingår:
• Beslag till in- och utsida, på dörrens  

insida låsbart vred.
• Steglöst vädringsbeslag som styrs från 

handtaget .
• Inbrottssäkra gångjärn, ställbara  

i höjd- och sidled.

Se flera valmöjligheter på skaala.com
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Traditionella finländska favoriter

UO 301F UO 303F UO 305F UO 308F UO 312F

UO 313F UO 314F UO 315F UO 316F UO 317F

IO 57F terassdörr IO 57KF terassdörr IO 58F terassdörr

Vackert  
CNC-graverat  

glas

Maximera 
ljusinsläppet  
från dörren

Fler dörr- och entrépartier: skaala.com
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Ytterdörrar- utrustning och egenskaper

Vit NCS S 0502-Y

Mörk grå RAL 7024 Mörk brun RR 32

Notera att färgerna i broschyren kan avvika från verkligheten pga trycktekniska orsaker.

Grå RAL 7040

Teak

Ek

• Stommen aluminiumförstärkt, tjocklek 
75 mm, dörrblad av väderbeständig 
HDF-skiva (alternativt fanérbeklädd), 
täckt del med polyuretanisolering

• Låskista Abloy LC-102

• 3 st inbrottssäkra gångjärn,  
justerbara i höjd- och sidled 

• 3K glasning, dubbelselektivt  
glas + argon isoleringselement

• Isolerad 130 mm karm (alternativt 175 
eller 210 mm), tröskel av hårdträ med 
slitagelist av aluminium

Röd NCS S 2570-Y90R Blå RAL 5019

Brun RAL 8028

Standardfärger

I ytterdörrarna är 
Satinbel-glasning 
standard, i terass- 
dörrarna klart glas

Skaala Alfa

• Stommen aluminiumförstärkt, tjocklek 
62 mm, dörrblad av väderbeständig 
HDF-skiva (alternativt fanérbeklädd), 
täckt del med EPS-isolering

• Låskista Abloy LC-102

• 3 st inbrottssäkra gångjärn,  
justerbara i höjd- och sidled 

• 3K glasning, dubbelselektivt  
glas + argon isoleringselement

• Isolerad 130 mm karm (alternativt 175 
eller 210 mm), tröskel av hårdträ med 
slitagelist av aluminium

Skaala Beeta

• Stommen aluminiumförstärkt, tjocklek 
62 mm, dörrblad av väderbeständig 
HDF-skiva (alternativt fanérbeklädd), 
täckt del med EPS-isolering

• Låskista Abloy LC-102

• 3 st inbrottssäkra gångjärn,  
justerbara i höjd- och sidled

• Glasning 2K eller 3K selektivt  
glas  + argon isoleringselement

• 115 mm karm ( alternativt isolerad 130, 
175 eller 210 mm), tröskel av hårdträ 
med slitagelist av aluminium

• Endast de traditionella ytterdörrarna på 
sidan 10 går att få i Gamma-utförande

Skaala Gamma

Tillbehör

• Trycken och låsinsatser, även i serie
• Säkerhetslåsning
• Förberedelse för el-lås  

(CNC bearbetning)
• Olika glasningsalternativ såsom 

säkerhetsglas, mönsterglas, kondensfria 
glas samt nyanserade glas

• Dörröga, dörrklocka, postlucka
• Över och sidoljus
• Sparkplåtar i RST eller aluminium

Klar Satinbel-
glasning

Dörrar fås även måttbeställda, 
som pardörrar eller som 
entrépartier. Beakta tekniska och 
modellspecifika begränsningar.
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Innerdörrar
Stabila och högklassiga innerdörrar till finländska hem.
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SO 102S SO 104S SO 103S SO 111SSO 110S

Inredningslist  
ger en modern  

känsla

Inhemska rena linjer

SO 301F SO 302F SO 303F SO 307F

Finländarnas favoriter

SO 308F

Hållbarheten 
garanteras av en 
tjock ytskiva och 

isolering

En isolerad karm är 
tyst och behaglig att 
använda.
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Dörrar till offentliga utrymmen

Skaalas sortiment omfattar även dörrar till offentliga utrymmen: brand- och 
ljudisolerande dörrar (även med fanér- eller laminatyta), skjutdörrar, svängdörrar, 
el- och glasposter samt innerfönster.

Innerdörrar - utrustning 
och egenskaper

Skaalas högklassiga innerdörrar är inhemska 
måttanpassade produkter. Du hittar alla 
dörrlösningar till ditt hem från Skaala.

Stabil konstruktion 

• Stabilt ramverk med 6 mm MDF-skiva som yta, 
isolerad. Dörrbladets kant av massivträ som standard. 
Dörrbladets tjocklek 40 mm. Målad MDF-skiva. 

• Spegelmönster görs med spårfräsning i MDF-skivan.
• Standardfärg vit (NCS 0502-Y), halvmatt.  

Andra nyanser som tillval. 
• Lackade och laserade dörrar är fanérbeklädda.

Glasning

• Standardglasning Satinbel eller klarglas,  
beroende på modell. 

• Andra alternativ som tillval.
• Laminerade eller härdade säkerhetsglas  

som tillval.

Utrustning

• 2014-låshus som standard 
samt symmetriska gångjärn 
som är justerbara i höjdled.

• Isolerad karm av kvistfritt virke. 
• Trycken som passar stilen som tillval.
• Målad karm av högklassigt virke som 

standard. Till fanérbeklädda dörrar lase-
rad furukarm och till laserade dörrar även 
fordrade karmar av ädelträ, som option. 
Standard karmtjocklek 92 mm.

• Tröskel av hårdträ som tillval. 
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Skaala betjänar

Underlätta ditt arbete, 
beställ Skaalas produkter 
installerade - givetvis 
nyckelfärdigt.

Kom ihåg att dra nytta  
av hushållsavdraget!

Installation  
och service

FinansieringMätnings- och 
planeringstjänst

Utöver ett brett produktsortiment erbjuder Skaala även:
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Tel. 010 8354 700   |   info@skaala.com   |   www.skaala.com

Creating views for life

R

Expert på  
ljud- och  

energifönster.


