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”Made in Germany” är en etikett som vi på WIRUS fönster är stolta över. Den
är ett uttryck för de höga kvalitetskrav som företaget ställer på sig och sina
produkter, samtidigt som den talar om var tillverkningen äger rum.WIRUS har
i mer än 25 år haft stor betydelse för produktutvecklingen när det gäller kom-
positfönster och är numera en av Tysklands ledande fönstertillverkare.



Företaget. Kvaliteten.Wirus
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I över 25 år har namnet WIRUS varit nära
förknippat med den kontinuerliga produkt-
utveckling som gjort kompositfönstren till
högvärdiga byggnadsdetaljer. Bakom företa-
gets strävan att hela tiden göra fönstren allt
bättre i fråga om funktion, utrustning och
hållbarhet ligger de kvalitetskrav som
uttrycks med etiketten ”Made in Germany”.
Det är en etikett som förpliktar. Den visar
också att företaget håller fast vid Tyskland
som tillverkningsland. Allt detta har gjort
WIRUS till en av landets ledande fönstertill-
verkare.

I Rietberg-Mastholte, Ostwestfalen, sysslar
idag mer än 135 medarbetare uteslutande
med tillverkning av fönster och dörrar.
Modern tillverkningsteknologi i kombination
med hantverkligt kunnande utgör en garanti
för den höga kvaliteten på de färdiga pro-
dukterna. Men vi kontrollerar också allt, från
inkommande material, till det tidsschema
som möjliggör punktlig leverans. Kvalitets-
säkring heter det instrument som garante-
rar att samtliga produkter som lämnar fabri-
ken är felfria.

Och det är precis vad kunder och återför-
säljare förväntar sig av WIRUS. Deras krav
är också skälet till att WIRUS kontinuerligt
investerar i fortsatt utveckling både av pro-
dukter och tillverkning. Det är till nytta för
företagets kunder eftersom investeringarna
skapar förutsättningar för en innovativ mär-
kesprodukt som övertygar genom sin kvali-
tet. Just det: ”Made in Germany”.
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WIRUS – förnyelse och kvalitet



WIRUS auktoriserade återförsäljare är för-
bindelselänken mellan företaget och kunden.
Genom detta distributionssätt fortsätter
WIRUS konsekvent på den inslagna vägen
”Made in Germany”. Fördelen för dig som
bygger och renoverar: kompetent rådgivning
och en service som sträcker sig långt över
montering och besiktning.

WIRUS auktoriserade återförsäljare utbildas
på vår fabrik. De är specialister och kan hitta
möjliga lösningar även på komplicerade
problem. De kan förklara utförligt och
begripligt, och åskådligt demonstrera det
som endast kortfattat behandlas i den här
broschyren. WIRUS auktoriserade återför-
säljare står till kundernas förfogande med
allt från konsultation på plats, uppmätning
och sakkunnig montering, till regelbundet

underhåll. De är säkerhetsrådgivare med
kunskap om inbrottsskydd, och energiråd-
givare som vet hur man sparar mesta möj-
liga energi med hjälp av rätt fönster. De kan
även hjälpa till med upplysningar, när kunden
i samband med renoveringsarbeten vill veta
vilka möjligheter till statliga bidrag som finns.
Det här perfekta samspelet mellan tillverkare
och fackhandlare garanterar belåtna kunder.
Och det är just det mål som vi på WIRUS
och våra återförsäljare strävar mot. Din auk-
toriserade återförsäljare kan också informe-
ra om speciella kampanjpaket till attraktiva
priser, exempelvis på temat energibesparing
och säkerhet.
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Kompetens och service i fackhandeln



Utöver att släppa in ljus och skydda mot fukt och kyla, har fönstren numera
även andra funktioner. Moderna kompositfönster, sådana som WIRUS utvecklar
och tillverkar, står emot påverkan av väder och vind under många år och bidrar
effektivt till att spara energi. Genom det stora urvalet när det gäller utformning
och färgsättning utgör de ett viktigt inslag i den moderna arkitekturen.
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Fönster. Stil.Wirus
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Fönstret i sin nuvarande form går inte att

tänka bort i en tid som vår, med de krav vi

ställer på trygghet och bekvämlighet i

bostaden.Till följd av nya tillverkningstekno-

logier har kompositfönstret från att enbart

vara en teknisk byggnadsdetalj kommit att

bli ett designelement i modern arkitektur.

Även om formen följer funktionen, ger

WIRUS kompositfönster stort utrymme åt

individuella önskemål, både vid nybyggnation

och renovering. Kompromisser som man tidi-

gare måste acceptera i fråga om ljusinsläpp,
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Form och funktion i perfekt samverkan 



värmeisolering och design, tillhör det för-

gångna. På grund av sina goda egenskaper i

fråga om värmeisolering, sin flexibilitet i

fråga om utformning och användning och

på grund av materialets hållbarhet, hamnar

kompositfönstren på en obestridd första

plats när det gäller att välja nya fönster.

WIRUS kompositfönster levereras i många

olika färger och utformningsvarianter.Alltid i

enlighet med kundens önskemål. Smarta

beslagssystem i kombination med den

patenterade fastsättningen av beslagen
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garanterar varaktig funktionsduglighet och

säkerhet. Till ett framgångsrikt fönsterpro-

gram hör ett högklassigt sortiment av sol -och

insynsskydd. Vare sig det handlar om rull-

jalusi och fönster som kompakt enhet, eller

om jalusier som i efterhand monteras utan-

på, kan de fylla flera funktioner. WIRUS er-

bjuder perfekta lösningar både för nybyg-

gnation och renovering. Och eftersom ingen

tycker om insekter inomhus, finns det föru-

tom insektsfönster både skjutdörrar och

sidhängda dörrar med insektsnät som kom-

plement.



Standardisolerglas

Redan med det här glaset överträf-

far WIRUS normala anspråk. Ett

selektivt ädelmetallskikt och ädelgas

mellan rutorna ger vårt standardglas

ett U-värde på 1,1 W/m2K. Det

innebär optimal värmeisolering och

samtidigt, med ett ljusgenomsläpp

på 81%, gott om dagsljus inne.

Handtag och beslag

Handtag och beslag är i standardutfö-

randet silverfärgade och motsvarar

den senaste tekniska utvecklingen.

Färgalternativ hittar du på sidan 14.

Mellantätning

WIRUS mellantätning är placerad

mellan karm och båge och hopsvetsad

i hörnen.Den håller tätt.Även vid slag-

regn. Mindre värme läcker ut, samti-

digt som kyla och fukt stängs ute. Det

bidrar effektivt till att spara energi.

Mellantätningen garanterar dessutom

att ingen fukt tränger in mellan profil-

erna.

5-kammarprofil

Karm och båge är viktiga faktorer

när det gäller att spara mesta möjliga

energi. Med 5-kammarprofilen har

WIRUS skapat bästa förutsättningar

för energibesparing.
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Uppfyller höga krav redan i grundutförandet

Material

Komposit är ett motståndskraftigt,

hållbart och lättskött material som

med minimalt underhåll håller sig

snyggt i många år.

WIRUS fönster

WIRUS fönster uppfyller höga krav

redan i grundutförandet. Men det går

att ytterligare höja den redan höga

standarden. Med hjälp av andra glas-

ningar, olika säkerhetsnivåer, spröjs

och färg.

Glastätning

Materialet i tätningarna är EPDM.

Det är betydligt mer hållbart än

PVC, som annars är vanligt i tät-

ningslister. Andra fördelar med

EPDM är att det är mycket köldbe-

ständigt, ozonbeständigt och ålders-

beständigt.Tätningarna är i standard-

utförandet svarta, men kan som till-

val även levereras i grått.

Våt zon Torr zon

Glaslist

se sidan 13



Olika smak och byggnadsstilar kräver alter-
nativa designlösningar. Det kan vi erbjuda
med följande fönsterprofiler :

Elegant MD: en tidlös profil som passar till
alla byggnadsstilar, utan att göra något väsen
av sig. En klassiskt enkel bågprofil som smäl-
ter in överallt.

Exklusiv MD: en välvd bågprofil som
genom sin elegans ger ett gediget och har-
moniskt intryck.

Light: den idealiska profilen för små fönster.
Genom att profilen är så smal får rummen
mycket dagsljus trots att fönstren är små.

Renaissance: en profil som med sin rundade
kant passar perfekt vid renovering av äldre
byggnader (stads- eller landsortsbebyggelse).

Exakt: en aluminiumprofil som genom sin
höga stabilitet lämpar sig för mycket stora
fönster.
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Elegant MD Exklusiv MD

Light Renaissance

Exakt

Exklusivt eller klassiskt – inget lätt beslut



Spröjs betyder mycket. Oberoende av
byggnadsstilen skänker de en speciell karak-
tär åt huset.

Med spröjs kan du ge ditt hus en personlig
touche, liva upp fasaden eller förnya utseen-
det på ett äldre hus.

glasdelande spröjs utanpåliggande spröjs med fasad kant mellanglasspröjs utanpåliggande profilerad spröjs

12

Personlig design med spröjs



Får man välja själv är chansen större att man
får sina personliga önskemål tillgodosedda.
Hos WIRUS bestämmer du, även när det
gäller glaslister. Om de ska vara eleganta
eller klassiskt enkla. Detaljerna är ju avgö-
rande för helhetsintrycket.

Ett undantag:Vid vissa speciella glasningar är
det av tekniska orsaker inte möjligt att
använda annat än den klassiskt fasade glas-
listen.

Tätningarna är i standardutförandet svarta (1),
men kan som tillval också levereras i grått (2).

Ornamentglas. Både ljusspel och insyns-
skydd. Det kan handla om gästtoalett eller
badrum – i vilket fall som helst finns det
utrymmen man vill skydda från insyn utan
att gå miste om dagsljus och sol. Med
WIRUS ornamentglas är det fullt möjligt.Vid
användning av ornamentglas placeras det
mellan isolerrutorna så att den skyddande
och isolerande funktionen bibehålles. Din
WIRUS återförsäljare kan informera om
vårt rikhaltiga sortiment av ornamentglas.
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Glaslister och glas kompletterar bilden

klassiskt fasad glaslist mjukt välvd glaslist

1 2



WIRUS fönsterhandtag och beslag är i
standardutförandet silverfärgade. Som tillval
går det även att få dem pulverbelagda i vitt
eller brunt. På så sätt passar handtagen all-
tid till den färg du valt på fönstrets insida.
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Fönsterhandtag – praktiska och färganpassade



Urval från RAL-paletten

brunt

grönt antracitgrått

Color:

silvergrått

cherry golden oak

oregon 4

Ligno/Dekor:

mörk ek

mahogny

Tycker du vitt är tråkigt? Älskar du färg?
Foliebelagda, trämönstrade eller lackerade
– WIRUS uppfyller dina önskemål.

Color: Utsidan är belagd med en UV-
beständig akrylfolie i någon av de avbildade
standardfärgerna eller i någon specialkulör
från WIRUS färgkarta. Insidan av fönstret är
vit.

Ligno: Utsidan av fönstret är belagd med en
lättskött, UV-beständig trämönstrad folie
enligt bild. Insidan av fönstret är vit.

Dekor: Genom att både insidan och utsidan
är belagda med trämönstrad folie ger fönstret
intryck av att vara helt i trä.

Vario: Fönstrets utsida lackeras i en ljushärdig
speciallack i valfri RAL-kulör. Insidan är vit.

Effektlacker som t.ex. RAL 9006 vitaluminium
går inte att få på kompositfönster.
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Det måste inte vara vitt. Folie eller lack 

Utöver de här avbildade standardfärgerna
finns det ytterligare 25 specialkulörer och
dekorer att välja på.



Energiresurserna räcker inte i evighet. Därför gäller det att spara på energin.
Dessutom utgör energikostnaderna en allt större belastning på hushållsbudgeten.
I äldre hus står fönstren ofta för ett omfattande värmeläckage. Här kan man
göra stora besparingar genom att välja rätt fönster när man renoverar. Den
som sänker sin energiförbrukning genom att sätta in nya fönster kan också få
statliga bidrag.
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Energi. Sparpotential.Wirus
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Energiförlust (u-värde)

enkelt glas

isolerglas

5,8
W/m2K 

3,0
W/m2K 

1,1
W/m2K 

enligt DIN 52619 energiglas

0,7
W/m2K 

superenergiglas

Det är hushållen som förbrukar mest energi,
mer än industrin eller trafiken. Det kan i för-
sta ögonblicket verka förvånande, man tror
kanske inte att det går åt så mycket energi
för att värma upp våra bostäder.

En del av den energi som förbrukas går out-
nyttjad rätt ut genom gamla och otäta föns-
ter. Värmeförlusten märks i första hand på
de höga uppvärmningskostnaderna.

Tabellen visar hur stor energiförlusten kan
vara.

Att låta outnyttjad energi läcka ut genom
fönstren är något som blir allt dyrare. De
stigande energipriserna märks inte bara när
man tankar, utan också när man beställer vil-
laolja. Och priserna kommer att fortsätta
uppåt allteftersom energiresurserna mins-
kar.

Det är de enskilda hushållens energiförbru-
kning som avgör hur länge dessa resurser
kommer att räcka.

Alltför mycket energi går rätt ut genom fönstret



Med lämpliga åtgärder kan alla hjälpa till att
spara energi på ett effektivt sätt. Det som
numera är självklart när man bygger nytt går
också att förverkliga på äldre hus: nya, ener-
gisnåla fönster. Hur det ser ut i kronor och
ören visar följande räkneexempel:

Exemplet avser en villa med 30 m2 glasyta
om oljepriset är 9.500 kronor per m3.

Om man byter 

enkelglas (U-värde 5,8) mot energiglas (U-
värde 1,1) = 1,692 m3 olja eller 16.074
kronor

enkelglas (U-värde 5,8) mot superenergi-
glas (U-värde 0,7) = 1,836 m3 olja eller
17.442 kronor

isolerglas (U-värde 3,0) mot energiglas (U-
värde 1,1) = 0,684 m3 olja eller 6.498 kronor

isolerglas (U-värde 3,0) mot superenergi-
glas (U-värde 0,7) = 0,828 m3 olja eller
7.866 kronor
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Den som är ekonomisk byter fönster nu.Och
staten hjälper till! Fram till utgången av 2006
gick det att få skattereduktion när man bytte
ut sina gamla fönster mot nya, energieffektiva.

Regeringen har ställt i utsikt
att ett liknande stöd ska fin-
nas även i fortsättningen och
att ett nytt bidrag ska ersät-
ta det tidigare skatteavdra-
get.

Att sänka energiförbrukning-
en, spara pengar och dessu-
tom få hjälp av staten, det
är väl ett erbjudande som
det vore dumt att inte
nappa på! Men byter du

dina gamla otäta fönster mot WIRUS föns-
ter gör du alltid en bra affär, även utan
bidrag.

Du kan få hjälp – från staten



Det går att mäta hur energieffektivt ett
fönster är. Fönstrets värmeförlust anges i
U-värde, som utgörs av värdena för glas
(Ug) och karm/bågkonstruktion (Uf). Ju
lägre U-värdet är, desto mindre är energi-
förlusten. WIRUS kompositfönster med 5-
kammarprofil kännetecknas av mycket låga

värden. Den allra bästa verkningsgraden når
ett WIRUS kompositfönster i kombination
med superenergiglas.

WIRUS superenergiglas är en high-tech-
produkt med extremt goda värden. Här
används tre rutor i stället för två. Det med-

Uf-värde 1,2 W/m2K

Ug-värde 0,7 W/m2K }}
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Exempel på värmegenomgångskoefficient för ett WIRUS kompositfönster med superenergiglas

U-värde 1,0 W/m2K

Det finns en formel för hur effektivt ett fönster är

för även dubbla metallskikt – en klar vinst,
vilket framgår av U-värden på mellan 0,5
och 0,7 W/m2K. Resultat: ett behagligt
inomhusklimat och optimal energibespa-
ring.



Att vädra på rätt sätt ger bättre rumsklimat
och sparar energi. Det ger renare inomhus-
luft, håller luftfuktigheten på en lämplig nivå
och förhindrar uppkomsten av mögelsvam-
par. Dessutom hjälper det till att spara energi.

”Varmkant” är ett perfekt system för
extra värmeisolering. Det ger en höjning av
randzonstemperaturen på upp till 4°C. Som
tillval kan alla WIRUS fönster levereras med
”varmkant”.

Fönster för s.k. passivhus ska ha ett U-
värde på 0,8 W/m2K eller lägre. Det klarar
WIRUS energisparfönster med hjälp av super-
energiglas och värmeisolerade hålkammare,
och de går följaktligen bra att använda i passiv-
hus.
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Vädra rejält tre gånger om dagen! När
man vädrar med fönstret på vid gavel, och
gärna med korsdrag, byts stora mängder
luft på kort stund. Om fönstret däremot
endast öppnas i överkant, kommer en stor
del av den luft som stiger uppåt från värme-
elementet att ledas direkt ut. Det är bättre
att vädra rejält men kort, än att ha fönstret
på glänt under lång tid. Man sparar energi
och dessutom hinner rummet inte bli ned-
kylt.

Naturligtvis bör man skruva ner termostat-
ventilen innan man vädrar, så att man inte slö-
sar med värmen i onödan. Tänk på: Ju lägre
utomhustemperatur, desto lägre luftfuktighet,
och desto kortare den vädringstid som
behövs.

Vädra och spara energi



Igår var det ett par gator längre bort. I morgon är det grannens tur.
Inbrottskriminaliteten stiger. Siffrorna förskräcker. Sådant som tidigare hände i
skymningen, händer nu för tiden mitt på ljusan dag. Med enkla verktyg. Ofta är
det oförsiktighet som gör det lätt för inbrottstjuven. Men många gånger kan
det vara fönstren som inte håller för ett angrepp. Med hjälp av modern
fönsterteknik och säkerhetsutrustning som går att anpassa till individuella
behov kan många inbrott förhindras.
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Kriminalitet. Skydd.Wirus
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Sådant händer bara grannarna – eller?

My home is my castle. Och ändå är vi rädda
för inbrott, för att objudna gäster med våld
ska tränga sig in i vår privata sfär. Farhågor vi
alla känner av, och inte utan anledning.
Tryggheten i det egna hemmet hotas idag
mer än någonsin.

Men – det drabbar ju bara grannarna. Eller?
Idag lurar riskerna överallt. För att lugna oss
själva intalar vi oss att det bara är andra
som drabbas. En optimistisk inställning, för
bara under det första halvåret 2006 anmäl-
des nära 7000 bostadsinbrott i Sverige.

”Hos mig är det ingen som bryter sig in!”
Känner du igen det? Men sannolikheten för
att drabbas av inbrott är betydligt större än
chansen att vinna på lotto.

Det finns alltså mer än ett skäl till att planera
för sin personliga säkerhet. Nu för tiden
sker många inbrott på dagtid. Med ytterst
enkla hjälpmedel. Ofta tar man sig in via
fönster och altandörrar. Det kan man skydda
sig emot – med kvalitetsfönster från
WIRUS, som går att anpassa till individuella
säkerhetsbehov. Från Säkerhet 1 till WIRUS
SafeStar.
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Det är här de tar sig in!

Bilden här nedan stämmer till eftertanke.
Ibland kan det vara nyttigt att betrakta sin
egendom ur ett annat perspektiv:

Har fönster och terrassdörrar på bottenvå-
ningen och andra lättåtkomliga fönster be-
slag som försvårar inbrott?

Stänger du fönster och terrassdörrar när du
går hemifrån eller lämnar du dem på glänt, i
vädringsläge? 

Balkong- och terrassdörrar

Mer än hälften av alla villainbrott

sker via terrass- eller balkongdörrar.

Fönster

Många inbrott sker också via fönster.

Ytterdörr

Ibland går tjuven via huvudentréns dörr.

Källare

Källaren används allt oftare som

entréväg.

Tvättstugedörrar 

Tvättstugedörrar och andra dörrar

som är undanskymt placerade används

gärna av inbrottstjuvar.

Har fönster och terrassdörrar låsbara hand-
tag? Är glaset av en sort som försvårar
inbrott? Är takfönstren låsta?

Går det att skjuta upp rulljalusierna eller till
och med slita bort dem? Är tvättstugedör-
ren och källardörren reglade?

Ställer du undan stegar, sopkärl och annat
som går att klättra på? Är entrén ordentligt

upplyst så att det verkar avskräckande på
eventuella tjuvar.

Om du svarat ”nej” mer än två gånger, bör
du vidta åtgärder. Vad som är möjligt att
göra visar vi på följande sidor. Observera att
WIRUS inte bara kan erbjuda inbrottssäkra
fönster utan även inbrottssäkra ytterdörrar.
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Små detaljer av stor betydelse

Fönsterhandtag. Ytterligare en möjlighet att
göra ett märkesfönster ännu säkrare. Till
exempel med handtaget Secustik med säker-
hetsspanjolett (a) eller det låsbara handtaget
(b). Med de här handtagen reglas fönstren på
samtliga låspunkter. Det låsbara handtaget
står dessutom emot en kraftpåverkan om
100 Nm. Om någon skulle lyckas krossa gla-
set och sticka in handen går det inte att vrida
om handtaget.

Svampkolvsregling. Om fönstren reglas
som de ska, hakar svampkolvar och säker-
hetsslutbleck i varandra. Det utgör ett
effektivt skydd mot eventuella försök att
bryta upp fönstret. Ju högre motståndsklass
på fönstret, desto fler låspunkter.

Borrskydd. Bakom spanjoletten sitter ett
borrskydd av härdad stålplåt. Om man bor-
rar igenom fönsterbågen från utsidan är det
p.g.a. borrskyddet ändå omöjligt att med
inbrottsverktyg direkt angripa spanjoletten.

a b

Säkerhetsglas. Vid sidan om den patentera-
de fastsättningen av beslagen, den avancera-
de låsmekaniken och det förstklassiga utfö-
randet som kännetecknar WIRUS fönster är
det säkerhetsglaset som gör WIRUS
SafeStar till ett effektivt skydd mot inbrott.
Laminerat säkerhetsglas och pansarglas

består av flera rutor hoplimmade med en
elastisk, transparent folie. Om man försöker
slå sönder fönstret uppstår inget hål, efter-
som glassplittret häftar vid folien. Ju högre
motståndsklass, desto fler folieskikt.



27

Säkerhetsnivå efter behov

Hur säkert ett fönster ska vara är alltid ett
individuellt beslut. Alltefter olika säkerhets-
behov erbjuder WIRUS fyra utrustningsva-
rianter som utgör ett perfekt skydd mot
spontana inbrott där man tar sig in utan att
slå sönder något fönster. Bryta upp ett fön-
ster, snabbt ta sig in och lika snabbt ut igen,
det går inte.

WIRUS Säkerhet 1 med patenterad fast-
sättning av beslagen, beslag i motståndsklass
1 med fyra svampkolvar*, säkerhetsgångjärn
med svampkolvsregling nedtill, borrskydd
och fönsterbromsar.

WIRUS Säkerhet 2 med patenterad fast-
sättning av beslagen, beslag i motståndsklass
2 med regling på alla sidor*, säkerhetsgång-
järn med svampkolvsregling nedtill, borr-
skydd och fönsterbromsar.

WIRUS Säkerhet 3 utgör den högsta säker-
hetsnivån, med beslag i motståndsklass 3
och ytterligare slutbleck i stål. Den uppfyller
även mycket högt ställda säkerhetskrav.

Det basskydd som erhålls i grundversionen,
med säkerhetsslutbleck och svampkolvar
både upptill och nedtill, kompletterat med
fönsterbromsar, erbjuder i sig en hög säker-
hetsfaktor.

*Antalet låspunkter beror på fönstrets
storlek. Beslagen i motståndsklass 1-3
motsvarar DIN V ENV 1627-1630.
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SafeStar – och inbrottstjuven har inte en chans

Låspunkter

Ett SafeStar fönster med regling i alla

fyra hörnen samt svampkolvar på

alla sidor ger bästa möjliga skydd

mot inbrott. Det går nämligen inte

att snabbt bryta upp fönstret.

Detaljer på sidan 26.

Säkerhetshandtag

När man låser handtaget spärras det

och fönstret reglas på samtliga lås-

punkter. Inbrottsförsök genom åverk-

an på någon av fönstrets låskolvar är

inte heller möjliga eftersom samtliga

låspunkter är reglade. Detaljer på

sidan 26.

Säkerhetsglas

Om man försöker krossa glaset häf-

tar splittret vid den elastiska, transpa-

renta folien. Därigenom motverkas

effektivt sådana inbrottsförsök där

man slår sönder fönstret och tar sig in

den vägen.

Borrskydd

Bakom spanjoletten sitter ett borr-

skydd av härdad stålplåt som förhind-

rar att man bryter sig in genom att

borra igenom fönsterbågen från

utsidan. Detaljer på sidan 26.
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SafeStar 1. Det här utrustningspaketet står
emot inbrottsförsök ca 10 gånger längre än
ett standardutrustat WIRUS fönster, som
redan i sig är mycket säkert. Beslag i mot-
ståndsklass 1, testat och godkänt enligt DIN
V ENV 1627. SafeStar 1 är utrustat enligt
Säkerhet 1 (se sidan 27). Det låsbara hand-
taget står emot 100 Nm. Glaset är en tvåglas
isolerruta (6/16/4) med 6 mm laminerat
säkerhetsglas ytterst. Ug-värdet är 1,2
W/m2K.

SafeStar 2. Den här säkerhetsutrustningen
klarar, som normen kräver, att stå emot in-
brottsförsök med tunga inbrottsverktyg på
fyra olika angreppspunkter (3 x beslag,1 x glas).
Beslaget är testat och godkänt enligt DIN V
ENV 1627, motståndsklass 2. Det komplet-
teras med Säkerhet 2 (se sidan 27). Det lås-
bara handtaget står emot 100 Nm. Glaset
är en tvåglas isolerruta A3 (10/16/4) där
det yttre skiktet består av 10 mm laminerat
säkerhetsglas, vilket försvårar genomträng-
ning enligt vad som krävs för motståndsklass
2. Ug-värdet är så lågt som 1,1 W/m2K.

Välj vilken säkerhetsnivå du vill ha

För byggnader där inbrottsrisken är speciellt
stor eller säkerhetskraven speciellt höga kan
WIRUS erbjuda utrustningspaketet SafeStar
3. Det motsvarar motståndsklass 3 och
uppfyller normens samtliga krav.



Att undanröja hinder som försämrar livskvaliteten och skydda mot negativ mil-
jöpåverkan, såsom buller, det är uppgifter som ett modernt kompositfönster
måste klara.WIRUS fönster uppfyller dessa krav, som blir allt större i och med
den ökande medellivslängden. Men WIRUS uppfyller också andra krav man
kan ställa på fönster, som insynsskydd, solskydd och insektsskydd. Där kan
WIRUS erbjuda system som är lätta att montera, även på befintliga hus.
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En hjälp på vägen mot handikappvänligt boende

WIRUS Komfort. Det är ett faktum att
befolkningen i vårt samhälle blir allt äldre.
Men i våra bostäder, även sådana som är
anpassade för äldre och handikappade, finns
det fortfarande många hinder som inskrän-
ker den personliga rörelsefriheten. Endast
den som själv har begränsad rörelseförmåga
känner till de hinder som komplicerar var-
dagen.

I offentliga byggnader tar man numera hänsyn
till detta. Men hur ser det ut hemma? Tänk
bara på fönstret ovanför arbetsbänken, där
handtaget är så svårt att nå. Hur besvärligt
sådant kan vara, vet alla som någon gång
haft benet gipsat och varit beroende av
kryckor eller rullstol för att kunna förflytta
sig. Målet måste vara att skapa större flexi-
bilitet med hjälp av nya idéer.

En sådan idé kommer från WIRUS och har
förverkligats i Komfort fönster. Det rör sig
om en förändring som påverkar utseendet
mycket lite, men gör stor skillnad i funktio-
nen. Komfort är lätt att manövrera även för
rullstolsburna på grund av det nya, längre
handtaget som är vågrätt placerat på fön-
sterbågens nedre del. Fönster som sitter
högt upp är också lättare att öppna med

det nya handtaget. Genom dess längd för-
bättras hävstångseffekten, och det är betyd-
ligt lättare att öppna fönstret, även för den
som sitter ner. Den speciella konstruktionen
gör det också lätt att öppna fönstret i väd-
ringsläge och att stänga det.
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Mer rörelsefrihet med hjälp av modern teknik

Fönsteröppnare för överljus. Även högt
sittande fönster, s.k. överljus, öppnas med
ett handtag. Allt efter handtagets utform-
ning går det åt en hel del kraft. Med hjälp av
WIRUS kompakta, horisontellt placerade
elektriska fönsteröppnare för överljus sker

det automatiskt. En knapptryckning räcker
för att öppna och stänga fönstret. Fönster-
öppnaren finns både för enkla och dubbla
saxbeslag.

Den elektriska fönsteröppnaren för överljus
är ännu ett exempel på hur man med exi-
sterande teknik kan skapa lösningar för en
bekvämare boendemiljö.

Golvtröskeln. För rullstolsburna är tröskeln
inte sällan ett mycket förargligt hinder som
är svårt att ta sig över. WIRUS golvtröskel
för terrass- och balkongdörrar är handikapp-
anpassad (DIN 18025) och lätt att passera
med rullstol.

Detsamma gäller för trösklarna till alla
WIRUS ytterdörrar, som vi också vill nämna
här eftersom de på ett effektivt sätt bidrar
till större rörelsefrihet. Med hjälp av en
automatisk dörrstängare kan WIRUS ytter-
dörrar öppnas och stängas automatiskt. Det
sker via rörelsedetektor, fjärrkontroll eller
manöverkontakt, allt efter dina önskemål.
Den pålitliga funktionen hos dessa kompo-
nenter medger perfekt anpassning till indivi-
duella behov.

WIRUS E-TEC Drive. Här är fönsterhand-
taget ersatt med smart elektronik. Moderna
lösningar för handikappvänliga bostäder syf-
tar ju till att, där så är tekniskt möjligt, redu-
cera besvärliga handgrepp till ett minimum.
Det uppfyller WIRUS med E-TEC Drive.
Det är ett elektroniskt öppnings- och lås-
ningssystem som är inbyggt i fönstret och
osynligt från utsidan. Med E-TEC Drive kan
fönstret enkelt och steglöst öppnas i över-
kant via en strömbrytare eller en fjärrkon-
troll. E-TEC Drive låser automatiskt fönstret

när man stänger det. Med hjälp av termo-
stat eller fuktsensorer (extrautrustning) kan
E-TEC Drive också sköta om att rummet
automatiskt blir lagom vädrat. Den förbru-
kade luften blir då regelbundet utbytt, helt
automatiskt.
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Fönsterteknik behöver inte alltid synas

WIRUS Prestige. Färg, form och spröjs är
fönstrens synliga designelement. När det
gäller WIRUS Prestige har vi lagt till ytterli-
gare ett – de dolda beslagen.

Vid första anblicken tänker man inte på vad
det är som fattas, men när fönstren ska put-
sas, då om inte förr märker man fördelarna.
Det som är synligt på ett standardfönster, är
här osynligt. Samtliga beslagsdelar ligger dolda
i falsen. Det gäller såväl gångjärn, tredimensio-
nellt justerbara och med inbyggd fönster-
broms, som vädringsbeslag och den spärr
som förhindrar att fönstret samtidigt öppnas
i överkant och i sidled.

Öppningsvinkeln på 100° släpper in mycket
frisk luft när man öppnar fönstret. Det är
inte alltid de stora sakerna som förändrar
utseendet. Redan små tekniska innovationer
kan göra att det gamla invanda får ett helt
nytt utseende.
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Det går att uppfylla alla önskemål – nästan

Solskyddsglas. WIRUS solskyddsglas lämpar
sig speciellt för stora glasytor i soliga lägen,
men även för andra fönster som är utsatta
för direkt sol. Hur mycket av den direkta sol-
strålningen som släpps igenom bestäms av
metallskiktet på solskyddsglaset.

Ljudisolerande glas. Buller kan skada. Men
det går att utestänga buller – med WIRUS
ljudisolerande glas. Det har en speciell gasfyll-
ning mellan rutorna, som ger extra isolering
mot störande buller. Graden av ljudisolering
går att bestämma individuellt, allt efter buller-
nivån.

Hinderfri passage till terrassen eller balkong-
en, det är fullt möjligt med en modern skjut-
dörr av lyft-glidkonstruktion. Som alternativ
erbjuder WIRUS en skjutdörr som även går
att öppna i överkant (s.k. kippfunktion). Om
det utöver dörren vid huvudentrén behövs
ännu en ytterdörr, exempelvis till carport
eller trädgård, har vi tilltalande lösningar som
perfekt smälter in i helheten.
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Bra skydd – inte bara mot nyfikna blickar

En modern rulljalusi fyller flera funktioner.
Insynsskydd och solskydd är bara två av
dem. Under den kalla årstiden fungerar jalu-
sin som extra värmeisolering och förbättrar
ytterligare den höga verkningsgraden hos
WIRUS fönster. Det sparar ännu mera
energi. Rullar man ner jalusin när man reser
bort försvårar den för objudna gäster att ta
sig in genom fönster eller terrassdörrar.Vare
sig du bygger nytt eller renoverar har
WIRUS en optimal lösning för varje hus.

För montering på befintliga hus: RAE  Med
hjälp av bygglådeprincipen – jalusi och fönster
utgör en enhet – har WIRUS skapat de bästa
förutsättningar för snabb och enkel monte-
ring på platsen. Den här modellen kan använ-
das även där man inte från början har byggt
för rulljalusier. En isolerande fyllning och den
integrerade borsttätningen förhindrar att
värme läcker ut och att kyla tränger in.

För montering på nybyggda hus: RNK Jalusi
och jalusikåpa monteras på fabriken och
levereras på byggplatsen som en komplett
enhet. Det förenklar uppsättningen vilket spa-
rar både tid och pengar. Genom den exakta
passformen garanterar systemet optimal
värme- och ljudisolering.
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För hand eller med motor. Allt är möjligt

För montering på nybyggda och befintliga
hus: RVE  Det här är den idealiska jalusin för
uppsättning i efterhand, men den används
också allt mer vid nybyggnation, som  form-
givningselement. Genom att konstruktionen
endast upptar en mycket liten del av fönst-
rets yta kan dagsljuset obehindrat strömma
in i rummet. En klar fördel när små fönster
ska utrustas med rulljalusier.Vad jalusier kan
tillföra den befintliga arkitekturen, vilken
färgsättning som är möjlig och vilka extra-
funktioner som kan integreras i dem, fram-
går av vår specialkatalog som du kan få hos
din WIRUS återförsäljare.

Manöverutrustning. Banddrag, vev och
motor med vippkontakt, timer eller fjärrkon-
troll, det är de alternativ du kan välja på för att
manövrera jalusierna. Helt enligt dina person-
liga önskemål. Men oberoende av vilken
manöverutrustning du bestämmer dig för, är
WIRUS jalusier tack vare det kullagrade vals-
röret alltid mycket lättgående. Kvalitet och
bekvämlighet är nu en gång egenskaper som
är utmärkande för WIRUS produkter.
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Snyggt, flexibelt och effektivt mot insekter

Skjutdörr med insektsnät. Här är det föns-
terväggens storlek som bestämmer antalet
dörrelement. Golv- och takskenor finns med
ett, två eller tre spår; upp till två dörrar kan
monteras i varje spår. De kullagrade och
underhållsfria rullarna garanterar att dörrarna

löper tyst och lätt. De öppnas och stängs
med hjälp av en grepplist eller ett infällt hand-
tag. Ett inbyggt avlyftningsskydd säkrar dörren
i spåret. Nedtill avslutas WIRUS insektsdörr
med en borstlist som också tjänar som tät-
ning mot glaset.
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Ännu ett sätt att stoppa otrevliga småkryp

Sidohängd dörr med insektsnät. Den sido-
hängda dörren finns som enkel- eller dubbel-
dörr, med eller utan montagekarm, och pas-
sar därför överallt. Med montagekarm, inåt-
eller utåtgående, är det också en perfekt lös-
ning för tvättstugedörrar och altandörrar. På
grund av den stabila ramen kräver dörren
ingen delande tvärspröjs. Om man ändå vill
ha en spröjs kan man välja mellan en smal
profil på 30 mm och en grepplist på 60 mm.
Dörren går lätt att öppna och stänga med
hjälp av grepplisten eller ett infällt handtag.
Den justerbara borstlisten nedtill tätar per-
fekt även mot ojämna golv.

Insektsfönster. Vill du förhindra att insekter
tar sig in via fönstren, är våra insekts fönster
det rätta valet. De är lätta att montera och
att handha och därför idealiska att använda.
Du sätter fast dem med upphängningskrokar
eller fjädrande stift. Med hjälp av de fällbara
handtagen går det snabbt och lätt att sätta
dit och ta bort fönstren. Eftersom ramen är
pulverbelagd är den motståndskraftig mot
väder och vind.

Färger. Redan i standardutförandet erbjuder
WIRUS ett stort färgspektrum. Du kan välja
mellan: vitt (RAL 9016), ockrabrunt (RAL
8001), sepiabrunt (RAL 8014), mörkbrunt
(RAL 8077) eller silvereloxerat.

Naturligtvis kan du som tillval få även annan
kulör från RAL-paletten.
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