
Ditt fönster in i framtiden...
Ditt hus får sin exteriöra karaktär via fönstren.

Med fönstren får huset sin känsla och själ.

Det är fönsterpartierna som länkar samman 
ditt hem med naturen utanför. 

Och bara du vet hur du vill ha det...

Vi producerar fönster och dörrar precis så 
som du vill ha dem. Det finns inga standard
fönster i vår värld. Alla fönster är special
gjorda efter dina mått och önskemål  ett äkta 
svenskt hantverk. Då lockas du att tro att det 

skulle bli mycket dyrare. Men så är inte fal
let. Vi har anpassat hela vår produktion efter 
detta arbetssätt för att få optimalt nöjda kun
der. Och vi känner att vi har gjort helt rätt.

Se denna katalog som en inspiration till ditt 
val av vikdörrar, skjutdörrar och fönster. För 
oss finns inga regler för hur ett fönster eller 
en skjutdörr ska se ut. Du ger oss ramarna 
och vi utför hantverket. De regler vi har gäller 
kvalitet och material. Där gör vi inga avkall. 
Vi hoppas att du finner alla fakta du behöver. 
www.markfonster.se kan servera ytterligare 
fakta och du kan alltid slå oss en signal...
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Sudda ut gränserna    mellan inne och ute...

Våra vik och skjutdörrar är mycket efterfrågade vid både om och  
ny byggna tioner. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. 
Allt är möjligt och vi hjälper dig gärna att planera en trevlig lösning. Vi har 
många förslag. Bara fantasin sätter gränser...

VIKDÖRRAR

Markfönsters vikdörrar skjutes lätt åt sidan 
så man får största möjliga öppning.
Utgångsdörren kan enkelt användas för 
ventilation med DrehKippbeslag.
I vik och skjutdörrarna används beslag från 
en av europas ledande tillverkare.
Samtliga vikdörrar och vikfönster 
levereras med Superenergiglas med  

Uvärde 1,4. 
Tillverkade av Norrlandsfur av högsta klass.
Dimension för båge: 68 mm.
Dimension för karm: 68 mm.
Levereras vitmålade eller laserade.

Special/Standard vikfönster och vikdörrar MFDVIK

220
2 vikdörrar
0 gångdörr

651
5 vikdörrar
1 gångdörr

541
4 vikdörrar
1 gångdörr

761
6 vikdörrar
1 gångdörr

321
2 vikdörrar
1 gångdörr

330
3 vikdörrar
0 gångdörr

431
3 vikdörrar
1 gångdörr

440
4 vikdörrar
0 gångdörr

550
5 vikdörrar
0 gångdörr

660
6 vikdörrar
0 gångdörr

770
7 vikdörrar
0 gångdörr

743
4+3 vikdörrar
0 gångdörr

633
3+3 vikdörrar
0 gångdörr

532
3+2 vikdörrar
0 gångdörr

= vikdörrar = gångdörr
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Sudda ut gränserna    mellan inne och ute...

När du är inne längtar du ut och när du är ute önskar du att du var inne.  
Känner du igen dig? 
Rummet som är varken ute eller inne, som har ljuset utifrån och värmen inifrån 
skapar du med Markfönsters fönsterpartier, vikdörrar och skjutdörrar. 
Och du får ett rum att trivas i som du kommer att älska...
Vi hjälper dig att få det exakt så som du drömt om. Det finns inga begräns
ningar, bara möjligheter. Och vi är ditt verktyg. 
Specialbeställt är standard hos oss. Och priset är därför inte annorlunda än ett 
standardpris skulle varit! Enkelt och bra!

SKJUTDÖRRAR

Tillverkade av Norrlandsfur av högsta klass.
Skjutdörrarna är skiktlimmade för att passa 
krävande klimat med stora  
temperaturskillnader.
Alla beslag kommer från ledande 
europeiska tillverkare. 
Beslag och låsningssystemen garanterar 

perfekt tätning och vädringsläge.
Dimension för båge: 68 mm.
Dimension för karm: 68 mm.
Levereras vitmålade eller laserade med 
olika spröjsindelningar samt olika höjd på 
bröstning.

Skjutdörrar   MFDSK

KONDENS
Eventuell utvändig kondens på ett fönster  

är bevis på att fönstret effektivt hindrar rums 

värmen från att stråla ut. Det har med låga  

Uvärden att göra och kan inträffa på alla  

fönster. Det är alltså inget produktfel  

utan helt normalt. 



44

Kanske det bästa av allt? Våra vridfönster kan du svänga helt och därför blir 
det lika lätt att putsa utsidan som insidan. Och du behöver inte ta ner några 
gardiner eller ta bort något som står på fönsterbänken när du arbetar med 
fönstret, eftersom våra vridfönster svänger utanför husets fasad. Helt dolda 
stängningsbeslag. Vridfönster kan fås med utvändig aluminiumbeklädnad som 
gör det extra tåligt. 

VRIDFÖNSTER

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 
12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 2 delar, det förbättrar 
formstabiliteten, minimerar sprickbildning.
Dimension: Karm: djup 105 mm.
Glas: T4–12, S4–12. Superenergi. Float glas. 
Varma kanter.
Gummilist: Vid glasning används spår
bunden EPDMgummi mellan trä och glas.  
Dold spikning.
Tätningsmassa: Karm. Övermålningsbar 
fogmassa. 
Ytbehandling: Droppimpregnerade som 
minibehandling. Grundning av enskilda 

delar för att uppnå verkan i slitsar och tap
par. Som vidare behandlingssteg erbjudes 
lasyrfärg eller täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av 
anodiserad aluminiumprofil
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som 
monteras på fabrik eller fast genomgående 
spröjs. Alt.: Spröjs av aluminiumprofil mellan 
glas.
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, 
solskyddsglas, härdat glas, brandglas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm stan
dard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.

Fast karm  fakta: MFK

FAST KARM

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 
12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar 
formstabiliteten, minimerar sprickbildning. 
Båge: Skiktlimmade i 4 delar. Förbättrar 
formstabiliteten och minimerar sprickbild
ning. 
Dimension: Båge:  djup 77 mm.  
Karm: djup 105 mm.
Beslag: Typ: Vridbeslag. Stängningsbeslag 
spanjolett.
Glas: T4–12, S4–12. Superenergi. Float glas. 
Varma kanter.
Gummilist: Vid glasning används spår
bunden list av EPDMgummi mellan trä och 
glas. Dold spikning.
Tätningslist: EPDMgummi, spårlist 10,8 mm 
monterad i karm. 
Tätningsmassa: Karm, tapp och slits. Över
målningsbar fogmassa. 

Ytbehandling: Droppimpregnerade som 
minibehandling. Grundning av enskilda 
delar för att uppnå verkan i slitsar och tap
par. Som vidare behandlingssteg erbjudes 
lasyrfärg eller täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av anodi
serad aluminiumprofil
Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. 
Vitt och champagnefärgat som tillval.
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som 
monteras på fabrik eller fast genomgående 
spröjs.
Alt.: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.
Profil: Finns som tillval på båge och karm.
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, 
solskyddsglas, härdat glas, brandglas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm  
standard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.

Vridfönster  fakta MFS

Billigare – men lika bra! Om man har flera fönster i ett rum är det inte nödvän
digt att alla går att öppna. Eller om man vill ha ett fönster intill en dörr. Fast 
karm är mer värmebesparande och kan i vissa fall vara ett bättre alternativ. 
Kan fås med utvändig aluminiumbeklädnad som gör det extra tåligt.

1 2 3 4
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Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 
12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar form
stabiliteten, minimerar  sprickbildning. 
Båge: Skiktlimmade i 4 delar. Förbättrar form
stabiliteten, minimerar sprickbildning. 
Dimension: Båge: djup 77 mm. Karm: djup 
105 mm.
Beslag: Spanjolettstängning.
Glas: T4–12, S4–12, Float glas. 
Gummilist: Vid glasning används spårbunden 
EPDMgummi. 10 – 5 mm mellan trä och glas. 
Dold spikning.
Tätningslist: EPDMgummi, spårlist 10,8 mm 
monterad i karm. 
Tätningsmassa: Karm, tapp och slits. Över
målningsbar fogmassa.
Ytbehandling: Droppimpregnerade som 
minibehandling. Grundning av enskilda delar 

för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som 
vidare behandlingssteg erbjudes lasyrfärg 
eller täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av anodise
rad aluminiumprofil.
Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. 
Vitt och champagnefärgat som tillval.
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som 
monteras på fabrik eller fast genomgående 
spröjs. Alt.: spröjs av aluminiumprofil mellan 
glas.
Profil: Profil på båge och karm finns som tillval.
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, 
energiglas, solskyddsglas, härdat glas, brand
glas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm  
standard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.
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Detta är ett sidhängt utåtgående fönster i gammaldags stil som uppfyller alla 
krav man ställer på högsta kvalitet. MFU 90 är ett fönster i modern konstruk
tion som passar i alla miljöer och till alla hus. Med isolerruta behöver du bara 
putsa ut och insidan och med vår praktiska konstruktion kan du göra det från 
insidan. 
MFU 90 kan fås med utvändig aluminiumbeklädnad som gör det extra tåligt.

SIDHÄNGT FÖNSTER

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 
12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 3 delar. Förbättrar form
stabiliteten, minimerar sprickbildning. 
Båge: Skiktlimmade i 3 delar. Förbättrar form
stabiliteten, minimerar sprickbildning. 
Dimension: Båge: djup 68 mm. 
Karm: djup 68 mm.
Beslag: DrehKippbeslag. Winkhaus Technik 
GmbH & Co. KG Telgte.
Glas: F416. Float glas. Argongas. Varma 
kanter.
Gummilist: Vid glasning används Cellolist av 
EPDMgummi. 9 – 3 mm mellan trä och glas. 
Dold spikning.
Tätningslist: EPDMgummi, spårlist 10,8 mm 
monterad i båge. Glas monteras inifrån.
Tätningsmassa: Karm, tapp och slits. Övermål

ningsbar fogmassa. 
Ytbehandling: Droppimpregnerade som 
minibehandling. Grundning av enskilda delar 
för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som 
vidare behandlingssteg erbjudes lasyrfärg el
ler täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av 
anodiserad aluminiumprofil.
Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. 
Vitt och champagnefärgat finns som tillval.
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä (mon 
teras på fabrik) eller fast genomgående spröjs. 
Alt: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, 
solskyddsglas, härdat glas, brandglas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm  
standard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.

Dreh Kipp  fakta   DrehKipp

DREH KIPP

Sidhängt fönster  fakta MFU 90

Ett sidohängt, inåtgående fönster med beprövad inbyggd 
vädringsfunktion. Genom att stänga fönstret och vrida lås
handtaget uppåt fälls fönstret inåt i överkant. En praktisk  
och omtyckt fönsterlösning.
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Vill du ha något annorlunda? Ett fönster som skall ha en egen form för att pas
sa in och skapa det där lilla extra? Ett runt eller halvrunt eller kanske triangel
format? 
Vi kan bygga fönster i nästan vilken form som helst. 
Vi är ditt verktyg och det är bara fantasin som sätter gränser.  
Bolla dina idéer med oss! 

SPEcIAlFÖNSTER

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 
12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar form
stabiliteten, minimerar sprickbildning.
Båge: Skiktlimmade i 3 delar. Förbättrar form
stabiliteten, minimerar sprickbildning. 
Dimension: Båge: djup 65 mm. 
Karm: djup 105 mm.
Beslag: Typ: Klassiska fönsterhakar.
Glas: F418. Energiglas.Argongas. Varma 
kanter.
Gummilist: Vid glasning används spårbunden 
EPDMgummi. 10 – 5 mm mellan trä och glas. 
Dold spikning.
Tätningslist: EPDMgummi, spårlist 10,8 mm 
monterad i karm. 
Tätningsmassa: Karm, tapp och slits. Över

målningsbar fogmassa. 
Ytbehandling: Droppimpregnerade som 
minibehandling. Grundning av enskilda delar 
för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som 
vidare behandlingssteg erbjudes lasyrfärg 
eller täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av anodise
rad aluminiumprofil
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä (mon 
teras på fabrik eller fast genomgående spröjs. 
Alt.: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.
Profil: Profil på båge och karm.
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, 
solskyddsglas härdat glas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm stan
dard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.

TVåGlAS ISOlERGlAS

Tvåglas isolerglas  fakta: MFU 65

Att byta ut gamla fönster mot nya kräver känsla för husets helhet. Med MFU 65 
kan du behålla den gamla stilen men få ett modernt fönster som uppfyller de 
krav du ställer. Med 2glas isolerruta behöver du bara putsa ut och insida. 
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Alla vår fönster kan förses med spröjs. Välj det alternativ som passar dig själv och ditt hus bäst.

7

Slå upp fönsterdörren till altanen, balkongen eller rakt ut mot naturen och 
upplev den underbara känslan av frihet och rymd. Våra kvalitetsdörrar är till
verkade för att tåla många års påfrestningar och hålla länge. Fönsterdörrar 
från Markfönster skapar en ombonad känsla inomhus och ger huset en vacker 
och inbjudande utsida. Säkerhetsspanjolett med tre hakkolvar gör dörrarna 
inbrottssäkra. Fönsterdörrar kan fås med utvändig aluminiumbeklädnad som 
gör dem extra tåliga.

FÖNSTERDÖRRAR

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 
12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar 
formstabiliteten, minimerar sprickbildning. 
Båge: Skiktlimmade i 4 delar. Förbättrar 
formstabiliteten, minimerar sprickbildning. 
Dimension: Båge: djup 77 mm  
Karm: djup 105 mm.
Beslag: Spanjolett Fix 1061 med 3 hak
kolvar. Detta förenar dörr och karm, så att 
det ger ett bra skydd mot brytangrepp. 
Uppställningsbeslag Fix 150, tappbärande 
bärgångjärn.
Glas: T4–12, S4–12. Superenergiglas. Float 
glas. Dold spikning.
Gummilist: Vid glasning används spårbun
den EPDMgummi. 10 – 5 mm mellan trä 
och glas. Dold spikning.
Tätningslist: Mellan båge och karm av 
EPDMgummi. Spårlist 10 och 8 mm  
monterad i karm. 
Tätningsmassa: Karm, tapp och slits. Över
målningsbar fogmassa.

Ytbehandling: Droppimpregnerade som 
minibehandling. Grundning av enskilda 
delar för att uppnå verkan i slitsar och tap
par. Som vidare behandlingssteg erbjudes 
lasyrfärg eller täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av  
anodiserad aluminiumprofil.
Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. 
Vitt, champagnefärgat tillval.
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä 
som monteras på fabrik eller fast genomgå
ende spröjs. Alt: spröjs av aluminiumprofil 
mellan glas.
Profil: Finns som tillval på båge och karm .
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, 
solskyddsglas, härdat glas, brandglas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm  
standard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.
Fyllning: Isolerad med polyuretan.
Tröskel: Av hårdträ med slitskydd av  
aluminiumprofil.

Fönsterdörrar  fakta:   MFD

Exempel på olika spröjs
lösa utanpåliggande spröjs:

Fasta genomgående spröjs:
Fasta spröjs delar av glaset. När det gäller fasta genomgående spröjs finns följande valmöjligheter:



låt fönstren öppna dina sinnen...
Alla Markfönster är hantverksmässigt tillverkade. Vi 
har 50 års erfarenhet och våra kunder kommer gärna 
tillbaka när dom väljer fönster igen. Nöjda kunder är 
vår styrka och en garanti för rätt fönsterköp.

Allt virke i ett Markfönster är noggrant utvalt och god
känt. Vi är inte störst på marknaden men våra mång
åriga träleverantörer vet att våra krav är höga och att 
vi endast godkänner högsta kvalitet. En tradition vi 
inte ändrar på. 

Alla Markfönster är målade med färg som är utpro
vad att tåla många års yttre belastning och som på 
rätt sätt låter allt trä i fönstret andas. Målningen är en 
viktig del i tillverkningen och måste därför ständigt 
utvecklas för att ge kunderna ett kvalitetsfönster som 

tål många års hårt väder.
Alla Markfönster har gångjärn, lås och andra detaljer 
som är ordentligt utprovade och av garanterat hög
sta kvalitet. Vår långa erfarenhet har lärt oss att bara 
välja det bästa. Alla detaljer monterar vi själva och 
har därför en perfekt kontroll på att allt fungerar som 
kunden vill.

Ett Markfönster är mer än bara karm, båge och glas. 
Det är god ekonomi och lång livslängd också. Vi 
lever som vi lärt – att kvalitet ut i minsta detalj lönar 
sig. Vi arbetar med kundens bästa för ögonen och 
därför tillverkar vi våra fönster, dörrar och glaspartier 
för längsta livslängd till rätt pris.

MARKFÖNSTER AB
S519 96 Fotskäl

I Marks kommun
50 km från Göteborg

Tel:  0320  630 66
Fax:  0320  633 52
   
mfab@markfonster.se
www.markfonster.se
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