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WIRUS fönster – en översikt



WIRUS fönster.Teknik, form och färg.

Din WIRUS återförsäljare berättar

gärna om hur mångsidigt ett WIRUS

fönster är. Av honom kan du också

få vår omfattande och detaljerade

huvudkatalog.

Standardisolerglas

Redan med det här glaset överträf-

far WIRUS normala anspråk. Ett

selektivt ädelmetallskikt och ädelgas-

fyllning mellan rutorna ger vårt stan-

dardglas ett U-värde på 1,1 W/m2K.

Med ett ljusgenomsläpp på 81%

innebär det optimal värmeisolering

och gott om dagsljus inne.

Handtag och beslag

Handtag och beslag är i standardutfö-

randet silverfärgade och motsvarar

den senaste tekniska utvecklingen.

Mellantätning

WIRUS mellantätning är placerad

mellan karm och båge och hopsvet-

sad i hörnen. Den håller tätt. Även

vid slagregn. Mindre värme läcker ut,

samtidigt som kyla och fukt stängs

ute. Det bidrar effektivt till att spara

energi. Mellantätningen garanterar

dessutom att ingen fukt tränger in

mellan profilerna.

5-kammarprofil

Karmar och bågar är viktiga faktorer

när det gäller att spara mesta möjli-

ga energi. Med 5-kammarprofilen

har WIRUS skapat de bästa förut-

sättningar för energibesparing.

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 bygga på ytterligare. Med

annat glas, med olika säkerhetsnivåer,

med spröjs och färg.

våt zon torr zon

glaslist

Glastätning

Materialet i tätningarna är EPDM.

Det är betydligt mer hållbart än

PVC, som annars är vanligt i tätnings-

lister. Andra fördelar med EPDM är

att det är mycket köldbeständigt,

ozonbeständigt och åldersbeständigt.

Tätningarna är i standardutförandet

svarta, men kan som tillval även

levereras i grått.



Rätt kombination av utvalda material, hög-
värdiga beslag liksom moderna tillverk-
ningsmetoder och ständiga kvalitetskon-
troller, det är de förutsättningar som ska till
för att åstadkomma en högklassig märkes-
produkt av den kvalitet som förknippas
med ”Made in Germany”. Just det: WIRUS

fönster. De är energibesparande, säkra och
hållbara och finns i många olika form- och
färgvarianter. När du väljer WIRUS fönster
får du en märkesprodukt som går att
anpassa efter dina personliga önskemål.



Fönsterprofiler – ett designelement med val-
möjligheter. Till exempel: Elegant MD. En klas-
siskt enkel bågprofil som passar till alla
byggnadsstilar. Exklusiv MD. En välvd bågprofil
för modern arkitektur. Renaissance. En profil
med rundad kant som lämpar sig vid renovering
av äldre byggnader. Light (bild saknas). En smal
profil som är idealisk för små fönster.

Spröjs betyder mycket. Spröjs kan hjälpa dig
som bygger att förverkliga dina idéer, de kan
liva upp en fasad och höja värdet på ett
äldre hus.
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Color:

silvergrå 

oregon 4

Ligno/Dekor:

mörk ek

mahognycherry 
golden oak

Color: Utsida belagd med kulört acrylfolie. Insida vit.

Ligno: Utsida belagd med en lättskött trämönstrad
folie. Insida vit.

Dekor: Utsida och insida belagda med trämönstrad folie.
All folie är UV-beständig.

Vario: Utsida lackerad med ljusäkta speciallack i valfri
RAL-kulör.

Färg

Elegant MD Exklusiv MD Renaissance



Basskydd

WIRUS Säkerhet 1 med paten-
terad fastsättning av beslagen,
beslag i motståndsklass 1 med
fyra svampkolvar*, säkerhets-
gångjärn med svampkolv nertill,
borrskydd och fönsterbromsar.

WIRUS Säkerhet 2 med paten-
terad fastsättning av beslagen,
beslag i motståndsklass 2 med
förregling på alla fyra sidorna*,
säkerhetsgångjärn med svamp-
kolv nertill, borrskydd och fön-
sterbromsar.

WIRUS Säkerhet 3 med paten-
terad fastsättning av beslagen,
beslag i motståndsklass 3 med
förregling på alla fyra sidorna*,
säkerhetsgångjärn med svamp-
kolv nertill, slutbleck i stål, borr-
skydd och fönsterbromsar.

Våra fönster utgör redan i grundut-
rustat skick ett bra basskydd, med
säkerhetsslutbleck och svampkolvar
upptill och nertill, kompletterat med
fönsterbromsar.

Säkerhet 1-3. *Antalet beror på
fönstrets storlek. Utrustningen
motsvarar DIN V ENV 1627-1630.

Säkerhet 1 Säkerhet 2
(Säkerhet 3 + slutbleck i stål)

WIRUS fönster. Säkerhet och glas.

Vi kan erbjuda många alternativ vid valet av
fönster. Du väljer utifrån dina personliga öns-
kemål. Och det gäller inte bara form och
färg. Det gäller även glaset.

Redan med vårt standardglas når vi höga
värden i fråga om värmeisolering och buller-
dämpning. Den som vill sänka sina energi-
kostnader ännu mer väljer vårt superisoler-
glas eller det speciella energisparfönstret
med värden som krävs för ett passivhus.
”Varmkant” är en annan teknisk utrustnings-
detalj som ger högre temperatur i rutans
ytterkanter. Eftersom buller är skadligt för
hälsan minskar vi det ljud som kommer uti-
från genom att använda ljudisolerande glas.
Där det behövs kan vi också begränsa stark
solstrålning med hjälp av vårt solskyddsglas.

standardisolerglas superisolerglas energisparfönster

varmkant ljudisolerande glas solskyddsglas



WIRUS Fenster  GmbH & Co.KG

Westenholzer  Straße 98

Postfach 3048

D-33397 Rietberg-Mastholte

Telefon 02944/983-0

Telefax 02944/983-299

info@wirus-fenster.de

www.wirus-fenster.de

Din WIRUS återförsäl jare


