
Det bästa av två världar!
Svensktillverkade träbeklädda aluminiumfönster sedan 1982
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Å ena sidan  
varma och mjuka…
LEIAB är en av marknadens ledande tillverkare av fönster i  

träbeklädd aluminium. Vi har inåtgående fönster, fönster med 

kipp-drehfunktion, fasta fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.  

Vi är specialiserade inom nischen inåtgående fönster. På insidan är 

LEIAB-fönstret ett traditionellt träfönster med den där ombonade 

varma känslan.

TRÄ
Tätvuxen kvalitetsfuru, ytbehandlad med vit kvalitetsfärg bidrar till ett gott resultat. 
Du kan även få insidan i andra träslag och valfri kulör eller lack. 

PROFILER
Insidan kan fås med slät profil, med Allmogestil eller med Vingprofil. 

INÅTGÅENDE FÖNSTER, FASTA FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR
Inåtgående fönster medför enkel fönsterputsning. Fönsterdörren kan fås såväl  
inåt- som utåtgående. 

MÅTTANPASSNING
Vi tillverkar produkterna på millimetern med de mått du önskar. Detta leder  
till snabbare och enklare montage. 

2+1 ELLER 3-GLAS
Det kopplade fönstrets prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion  
eller 3-glaslösningen med fönsterputs på endast 2 sidor. 

KIPP-DREHFUNKTION
Väljer du ett fönster med kipp-drehfunktion får du ett behagligt  
ventilationsläge med bibehållen intrångssäkerhet. 

GLAS, VENTILER, HANDTAG, PERSIENNER
Standardglas med energibeläggning och argon, eller det glas du önskar.  
Olika ventiler, handtag och persienner – allt efter dina behov.
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…å andra sidan  
hårda och kalla!
Utsidan är en robust men samtidigt smakfull aluminiumkonstruktion 

med dränering som helt eliminerar risken för rötangrepp. 

Aluminiumets särpräglade formbeständighet och underhållsfrihet ger 

en låg livscykelkostnad. Det stora inslaget av aluminium ger stabilitet, 

vilket innebär att fönstren är lättmonterade och behovet av 

efterjustering är mycket litet. Kvalitetsfönster som stänger ute kyla  

och buller. Robusta utåtgående fönsterdörrar med lackade gångjärn.

Våra fyra produktmodeller kan även kombineras med tre olika 

ytterbågprofiler. De kan erhållas med och utan spröjs. Allt i valfri 

storlek och kulör. Det finns ett LEIAB-fönster för varje behov!

SIDAN 4 – STIL 
Stil är modellen som varit med sedan starten – den blir aldrig omodern.  
Designmässigt kännetecknas Stil av en slät utsida där karm, båge och glas  
ligger i samma liv. 
 
 
SIDAN 6 – HAGA 
Designmässigt har Haga en lite mjukare framtoning än Stil. Skillnaden är ett enda 
penndrag på ritningen som gav ett karmdjup på ytterligare fem millimeter. 
 
 
SIDAN 8 – EPOK 
Epok är klassisk och robust. Här framträder karmen tydligt och ger en förnimmelse  
av tidigt 1900-tal. 
 
 
SIDAN 10 – VING 
Modellen Ving har fått sitt namn efter den vingformade profilen på karmens  
utsida och är utan tvekan en modell som sticker ut! 
 
 
SIDAN 12 – TILLVAL 
Varje produkt går att få med många tillval. Vi presenterar ett urval av de  
vanligaste tillvalen. 
 
 
SIDAN 18 – FÖRETAGET LEIAB 
LEIAB är en av marknadens ledande tillverkare av fönster i träbeklädd aluminium.
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Mellringe Hus G, ÖrebroNärdingen 2, Årsta Kv. Ventilen, Malmö

n  Lika populär nu som då
Stil är modellen som varit med sedan starten – den blir aldrig omodern. Designmässigt 
kännetecknas Stil av en slät utsida där karm, båge och glas ligger i samma liv.  
Stilrenheten och intrycket av enkelhet passar väl ihop med den moderna tidens design. 
Men även när trenden går i en annan riktning kommer Stil att vara lika inne.  
På ett funkishus från mitten av 50-talet känns det här fönstret helt rätt.

S T I L

3-glas2+1

4



Kv. Gåsen, Eslöv Brf. Skotet, Göteborg

S T I L

Värdena kan variera beroende på karmdjup och glasval

Sidohängda

Fasta

Fönsterdörrar

KARMDJUP 95 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) Rw 41-49 Rw 35-39

U-Värde (W/m2K) 0,9-1,2 1,0-1,4

Inner- / ytterbåge Valfri Valfri  

Ytbehandling / kulör Valfri Valfri

Tillval Se bilaga Se bilaga

Öppning Inåt Inåt

KARMDJUP 95 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) - Rw 33-46

U-Värde (W/m2K) - 0,9-1,4

Inner- / ytterbåge - -  

Ytbehandling / kulör - Valfri

Tillval - Se bilaga

Öppning - -

KARMDJUP 95 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) Rw 38-45 Rw 33-39

U-Värde (W/m2K) 0,9-1,4 1,0-1,4

Inner- / ytterbåge Valfri Valfri  

Ytbehandling / kulör Valfri Valfri

Tillval Se bilaga Se bilaga

Öppning Inåt eller utåt Inåt eller utåt

5



3-glas2+1

Brf. Lyktan, UmeåBrf. Finnboda Dunge, Nacka Comfort Hotel, Malmö

n  Ett penndrag förändrade allt
Designmässigt har Haga en lite mjukare framtoning än Stil. Skillnaden är ett enda  
penndrag på ritningen som gav ett karmdjup på ytterligare fem millimeter. Det lilla trapp-
steget på karmens utsida innebar designmässigt en stor skillnad eftersom fönstret fick ett 
annorlunda linjespel där skuggbildningarna skapade mer liv och rörelse. En spänning som 
gav ett modernare intryck och som många arkitekter verkligen har gillat! Med sin mjukhet 
och moderna känsla väljer många Haga vid fönsterbyte eller nybyggnation av till exempel 
bostäder. Haga är vår verkliga storsäljare och passar in i många byggnader.

H A G A
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Brf. Dansbanan, Västerås Kv. Galeasen 8, Nyköping

H A G A

Värdena kan variera beroende på karmdjup och glasval

Sidohängda

Fasta

Fönsterdörrar

KARMDJUP 100 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) Rw 41-48 Rw 35-39

U-Värde (W/m2K) 0,9-1,2 1,0-1,4

Inner- / ytterbåge Valfri Valfri  

Ytbehandling / kulör Valfri Valfri

Tillval Se bilaga Se bilaga

Öppning Inåt Inåt

KARMDJUP 100 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) - Rw 33-46

U-Värde (W/m2K) - 0,9-1,4

Inner- / ytterbåge - -  

Ytbehandling / kulör - Valfri

Tillval - Se bilaga

Öppning - -

KARMDJUP 100 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) Rw 38-45 Rw 33-39

U-Värde (W/m2K) 0,9-1,4 1,0-1,4

Inner- / ytterbåge Valfri Valfri  

Ytbehandling / kulör Valfri Valfri

Tillval Se bilaga Se bilaga

Öppning Inåt eller utåt Inåt eller utåt
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Brf. Finnboda Port, Nacka Kv. Granen 3, Skövde Kv. Tennstopet, Örebro

n  En fröjd för ögat
Epok är klassisk och robust. Här framträder karmen tydligt och ger en förnimmelse av 
tidigt 1900-tal. Många fastnar för de mjuka linjerna och tycker det är en fröjd för ögat 
att betrakta Epok, i synnerhet om de är försedda med spröjs. Även om Epok slår vakt om 
en gammal allmogestil så smälter den även in i moderna miljöer där kontrasterna till det 
nya upplevs som spännande och tilltalande.

E P O K
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Grand Hotel, Falkenberg Kv. Svea, Helsingborg

E P O K

Värdena kan variera beroende på karmdjup och glasval

Sidohängda

Fasta

Fönsterdörrar

KARMDJUP 127 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) Rw 41-43 Rw 35-39

U-Värde (W/m2K) 1,0-1,2 1,0-1,3

Inner- / ytterbåge Valfri Valfri  

Ytbehandling / kulör Valfri Valfri

Tillval Se bilaga Se bilaga

Öppning Inåt Inåt

KARMDJUP 127 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) - Rw 33-39

U-Värde (W/m2K) - 1,0-1,3

Inner- / ytterbåge - -  

Ytbehandling / kulör - Valfri

Tillval - Se bilaga

Öppning - -

KARMDJUP 127 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) Rw 38-44 Rw 33-39

U-Värde (W/m2K) 1,0-1,4 1,0-1,5

Inner- / ytterbåge Valfri Valfri  

Ytbehandling / kulör Valfri Valfri

Tillval Se bilaga Se bilaga

Öppning Inåt eller utåt Inåt eller utåt
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n  Karmprofil som sticker ut
Modellen Ving har fått sitt namn efter den vingformade profilen på karmens utsida och är 
utan tvekan en modell som sticker ut! Karaktäristiskt för Ving är också det fem millimeter 
skarpa vecket i 90 graders vinkel på bågens in-och utsida. Det skapar ett livfullt skuggspel 
och ett modernt uttryck. Modellen väljs ofta av arkitekter som vill ha en karmprofil med 
annorlunda karaktär. Ving passar lika bra på ett ombyggt 30-talshus som på en modern 
kontorsbyggnad.

V I N G
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3-glas2+1

Skalmejblåsaren, Stockholm Kv. Sjöbodarna, Sundbyberg Kv. Gillet, Örebro



Lundebjerg, Danmark

V I N G

Värdena kan variera beroende på karmdjup och glasval

Sidohängda

Fasta

Fönsterdörrar

KARMDJUP 85 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) Rw 41-44 Rw 34-38

U-Värde (W/m2K) 1,0-1,2 1,2-1,5

Inner- / ytterbåge Valfri Valfri  

Ytbehandling / kulör Valfri Valfri

Tillval Se bilaga Se bilaga

Öppning Inåt Inåt

KARMDJUP 85 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) - Rw 33-37

U-Värde (W/m2K) - 1,2-1,5

Inner- / ytterbåge - -  

Ytbehandling / kulör - Valfri

Tillval - Se bilaga

Öppning - -

KARMDJUP 85 (mm) 2+1  3-glas

Ljudreduktion (dB) Rw 41-44 Rw 34-38

U-Värde (W/m2K) 1,0-1,3 1,2-1,5

Inner- / ytterbåge Valfri Valfri  

Ytbehandling / kulör Valfri Valfri

Tillval Se bilaga Se bilaga

Öppning Inåt Inåt
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n  Glas
Energiglas och argon för god värmeisolering är standard. Tillval för funktionsglas för att nå: 
Extra värmeisolering, solskydd, brandskydd, bullerskydd, säkerhets- och skyddsglas, 
självrengörande glas och dekorglas.

n  Persienner
Mellanglaspersienn i 
kopplet för 2+1 och 
invändigt frihängande 
för 3-glas.

n  Träslag
Furu är standard. Björk, 
bok och ek är exempel på 
andra möjliga träslag.

n  Kulör
In- och utsidan kan fås 
med valfri NCS eller RAL-
kulör. Insidan kan även 
laseras eller lackas.

n  Ventiler
Vi använder i de flesta fall Biobe-spaltventiler eller Omega-spaltventiler. 
För ljudreducerande spaltventiler använder vi vanligtvis Fresh AL-dB 450/40.

n  Handtag
Hoppe Tokyo är standard. Andra handtag går att få som tillval om så önskas.
Exempelvis Hoppe London eller FIX Vinga.
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Biobe

Hoppe Tokyo för fönster Hoppe Tokyo för fönsterdörrar Låsbart handtag för 
fönsterdörr med Hoppe 

Tokyo med ASSA-cylinder

Omega

Fresh

Insida Utsida



n  Vädringslucka
En vädringslucka kan vara ett effektivt 
och bekvämt sätt att ventilera med. 
Vädringsbeslaget Habo 66 är ett annat 
alternativ. Det bästa alternativet för de 
flesta situationerna är ett kipp-dreh beslag. 
Se sidan 16.

n  Barnsäkerhet
Hoppes barnspärr medföljer som 
standard och kräver att man samtidigt 
trycker på två ställen för att spärren 
ska frigöras. Fönsterbromsen Fix 160S 
begränsar öppningen till 100 mm. Den 
löstagbara nyckeln sätts på plats och 
vrids för att komma förbi spärrläget. 
Habo 66, Fix 184 eller ett låsbart 
handtag är andra alternativ.

n  Väggdel/Radiatorfyllnad
Ett öppningsbart eller fast fönster kan beställas med en
väggdel/radiatorfyllnad som kan placeras såväl nedanför
som ovanför den glasade delen.

n  Kombinationsmöjligheter
Ett fönster kan bestå av såväl öppningsbara som fasta delar. Det går även att kombinera olika 
karmmodeller med olika ytterbågar. Se modell Haga med ytterbåge Epok respektive ytterbåge Stil. 
Insidan kan erhållas slät eller med epokprofilering.

T I L L V A L
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Habo 66 Barnspärr Fix 160S

Epok ytterbåge

Slät insida

Stil ytterbåge

Epok insida

Insida Utsida

Insida

Insida

Utsida

Utsida



T I L L V A L
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n  Fönsterdörrar
Alla utåtgående fönsterdörrar 
har lackerade gångjärn i samma 
kulör som dörren. Dörren finns 
med och utan handikapptröskel 
på 25 mm. Fix 184 med vajer för 
öppningsbegränsning. Helglasade, 
med post eller med bröstning 
och fyllning. Dörrbredd upp till 
1100 mm och höjd 2700 mm.

n  Pardörrar
Alla pardörrar har en handikapp-
spanjolett som medför att det passiva 
dörrbladet enkelt kan öppnas och 
stängas. Fyllningen kan fås med 
spegelpanel. Dörrbredd upp till  
1800 mm och höjd 2700 mm.

n  Skjutdörrar
Skjutdörrar med beslag av typ ”tilt - 
slide” kan fås med modell Stil, Haga 
och Epok. En prisvärd skjutdörr med 
tröskel 74 mm. Dörrbredd upp till 
1300 mm och höjd 2400 mm.

n  Sidohängt vs 
underkantshängt
Vid stor bredd vs höjd görs 
fönstret underkantshängt.

Underkantshängt Fast och sidohängt

Dörr med post och bröstning samt med post och helglasad

Fix 184

Gångjärn

Handikapptröskel

2-luftareMötesbåge

Insida Utsida

Insida Utsida

n  Mötesbåge vs 2-luftare
Mötesbågen, med endast 107 mm mellan glasen, är 
ett bra alternativ för att maximera ljusinsläppet. Ett 
handtag och enkelt handhavande av den passiva bågen 
via handikappspanjoletten. Två-luftaren, med 159 mm 
mellan glasen, med två handtag och med kipp-dreh 
medför möjlighet till vädring i båda bågarna.



T I L L V A L
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n  Spröjs och poster
Med poster och spröjs kan spännande former skapas. Löstagbar eller fast aluminiumspröjs i 
ytterbågen kan fås med bredd 28, 36 och 64 mm i modell Stil (slät) eller Epok (almogeprofil). 
Det går även att få spröjs inuti glaskassetten. En vertikal eller horisontell 64 mm post på ett fönster 
eller en fönsterdörr kan ge en fin indelning.

Utsida 1-luftare med 
standardspröjs 36 mm

Utsida mötesbåge med 
epokspröjs 28 och 64 mm

Insida fönster med post Utsida fönster med post Utsida dörr med post

Utsida 1-luftare med 
epokspröjs 28 och 64 mm

Utsida mötesbåge med 
epokspröjs 28 mm

Utsida 2-luftare med 
epokspröjs 64 mm

Utsida mötesbåge med 
epokspröjs 28 mm

n  Specialfönster
Går att få i olika former och 
utföranden. Stora som små 
produkter.  Kombinationer 
av öppningsbart och fast.  
U-värden ner till 0,8.



n  Sido-bottenhängt fönster

K I P P - D R E H F U N K T I O N

8 viktiga fördelar
 
1. SNABB LUFTVÄXLING
Ett sido-botten hängt fönster kan öppnas fullt i sidohängt 
läge och ger då snabb utvädring när så behövs (se bild C).

2. BEHAGLIG VENTILATION
Med bibehållen intrångssäkerhet. T.ex. nattvädring (se bild B).

3. UNDERHÅLL
Genom beslagets konstruktion är under hållsbehovet minimalt. 
Ett par droppar olja en gång per år är allt som behövs. 
Möjlighet finns att med ett enkelt handgrepp justera så att 
korrekt tätning bibe hålles över fönstrets hela livslängd.

4. PUTSNING
Sker enkelt och bekvämt inifrån rummet utan stegar eller 
riskfyllt klättrande (se bild C).

5. UTRYMNING
Lämnar fönsteröppningen helt fri och obehindrad om  
du måste ut snabbt (se bild C).

6. INTRÅNGSSÄKERHET
För extra säkerhet kan beslaget förses med extra djupa 
låskolvar runt hela fönsterbågen.

7. LÄTTMANÖVRERAT
Då handtaget vrides till något av de tre standardlägena 
reagerar fönstret motsvarande oavsett hur stort eller tungt  
det är.

8. KVALITET
Ett sido-bottenhängt fönster sluter tätt! Ingen annan 
beslagningstyp ger tätare fönster. Kyla, värme och buller 
stannar där de hör hemma – utanför.

A – Kipp-drehfunktion i stängt läge.

B – Kipp-drehfunktion i ventilationsläge.

C – Kipp-drehfunktion i putsläge.

Stängt läge Ventilationsläge Putsläge
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n  Referensobjekt nära dig
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W W W. L E I A B . S E

Testa oss – vi håller vad vi lovar!

Ett axplock av referenser i 

Örebro
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Det fi nns fl er än 90 fastigheter i Örebro som har 
svensktillverkade trä/aluminiumfönster från LEIAB. 
Du hittar dessa på LEIABs hemsida under referenser 
– se www.leiab.se.

Nästa sida visar ett axplock av fastigheterna i Örebro 
med fakta om fönstren. LEIAB tillverkar årligen över 
50 000 inåtgående och fasta P-märkta* kvalitetsfönster. 
Välj mellan 4 olika utsidor och 3 olika insidor. Det fi nns 
ett LEIAB-fönster för varje fastighet!

Varje röd markering i kartan visar en 
fastighet med fönster och fönster-

dörrar från LEIAB. Siffrorna hänvisar 
till de 20 objekten på nästa sida.

* P-märkning innebär att produkten 
uppfyller lagkrav, är typprovad, 
och att tillverkarens egenkontroll 
övervakas av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut.

Objekt:  Brf. Emma
Adress:  Mandisgatan 1
Best.:  Asplunds Bygg AB 
Modell:  Haga
Antal:  ca 100
År:  2011

Objekt:  Basilikan
Adress:  Kaprisvägen/Sellerivägen
Best.:  HSB Produktion 
Modell:  Haga
Antal:  ca 500
År:  2008

Objekt:  Kv. Skarven 12
Adress:  Storgatan 39
Best.:  L G Söderbergs 
 Projekt AB 
Modell:  Epok
Antal:  ca 130
År:  2004

Objekt:  Kv. Tennstopet 
Adress:  Våghustorget
Best.:  NCC
Modell:  Epok
Antal:  ca 100
År:  2011

Objekt:  Åstaden - Etapp 1
Adress:  Småbåtshamn, Skebäck
Best.:  Peab
Modell:  Standard
Antal:  ca 100
År:  2011

Objekt:  Brf. Oasen 
Adress:  Pålsbodagatan
Best.:  Asplunds Bygg AB 
Modell:  Haga
Antal:  ca 550
År:  2008

Objekt:  Brf. Grenadjärparken 
Adress:  Förrådsgatan 1
Best.:  HSB Produktion 
Modell:  Haga
Antal:  ca 230
År:  2006

Objekt:  Svarta Borgen 
Adress:  Radiatorvägen 14
Best.:  N A Bygg AB
Modell:  Standard
Antal:  ca 80
År:  2009

Objekt:  Kv. Gillet 
Adress:  Storgatan 9
Best.:  NCC 
Modell:  Ving
Antal:  ca 180
År:  2005

Objekt:  Ängen
Adress:  Landbotorpsallén 17
Best.:  Peab 
Modell:  Haga
Antal:  ca 830
År:  2010

Objekt:  Björkdungen
Adress:  Venavägen 32
Best.:  Asplunds Bygg AB 
Modell:  Standard
Antal:  ca 160
År:  2006

Objekt:  Kv. Vårlöken 17 
Adress:  Ringgatan 28
Best.:  Byggtema i Örebro AB 
Modell:  Haga
Antal:  ca 180
År:  2009

Objekt:  Victoria 
Adress:  Kungsgatan 11
Best.:  NBA
Modell:  Haga
Antal:  ca 550
År:  2008

Objekt:  Kv. Svalgången
Adress:  Drottninggatan 34
Best.:  NCC
Modell:  Epok
Antal:  ca 50
År:  2001

Objekt:  Mellringe Hus G
Adress:  Mellringevägen 106
Best.:  Peab
Modell:  Standard
Antal:  ca 270
År:  2007

Objekt:  Kv. Fåfängan 3
Adress:  Fredsgatan
Best.:  Asplunds Bygg AB 
Modell:  Epok
Antal:  ca 110
År:  2004

Objekt:  Kv. Repslagaren 26 
Adress:  Nygatan 35
Best.:  L G Söderbergs 
 Projekt AB 
Modell:  Haga
Antal:  ca 570
År: 2007

Objekt:  Naturhuset
Adress:  Gymnastikgatan
Best.:  NBA
Modell:  Haga
Antal:  ca 300
År:  2007

Objekt:  PJB - Örebro 
Adress:  Kungsgatan
Best.:  NCC
Modell:  Standard
Antal:  ca 100
År:  2001

Objekt:  Längbrotorg 
Adress:  Längbrotorg 
Best.:  Skanska
Modell:  Epok
Antal:  ca 150
År:  2002
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Ett axplock av referenser i 

Örebro

Exempel på ett referensblad med ett axplock av 
referenser för en viss ort. Varje röd markering visar  
en fastighet med LEIABs produkter.

Kartfunktion på LEIABs 
hemsida under referenser

Exempel på ett referensblad med ett axplock av 
referenser för en viss ort. Referensbladet visar en bild 
och en kortfattad information om referensobjektet.

LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 
fastigheter. På LEIABs hemsida (www.leiab.se) kan du 
söka fram referensobjekt med LEIABs produkter. Varje 
röd markering i kartan visar en fastighet med fönster  
och fönsterdörrar från LEIAB.

För varje referensobjekt finns en kortfattad information 
om produkterna och var du hittar referensobjektet. För 
fler än 1200 fastigheter finns det även bilder på fastig-
heten och produkterna.

För ett antal orter finns det även ett speciellt referensblad 
med ett axplock av referenser från orten. Nedan visas 
referensbladet för Örebro. Du hittar även dessa referens-
blad för olika orter på LEIABs hemsida.

Gå gärna in på vår hemsida, www.leiab.se, och 
sök fram vilka referensobjekt som finns nära dig.

R E F E R E N S E R



Vi finns mitt i Småland
Vår fabrik och vårt huvudkontor finns i Marianne- 
lund – mitt i Astrid Lindgrens sagovärld – med 
grannbyar som Lönneberga och Bullerbyn. Det var 
också här företaget startade 1982. Från början var 
det en handfull medarbetare och idag är vi cirka  
130 anställda.  
Cirka 20 procent av vår omsättning på  
200 miljoner kronor går på export.

Småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet
LEIAB ligger i en bygd som präglas av småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet. Flera av våra
medarbetare har varit med sedan starten och har därmed byggt upp en hantverksmässig skicklighet.
Vi har en intrimmad process med tydlig ansvarsfördelning och väl inarbetade underleverantörer.
Detta i kombination med modern produktionsteknik, har bidragit till att vi idag har en leveransprecision
och kvalitet som få kan mäta sig med.

Vi håller vad vi lovar och erbjuder generösa garantier
Vi erbjuder våra kunder en värdesäker och trygg investering. Och vi håller vad vi lovar. Leveransen kommer 
till dig inom avtalad tid. Inte före och inte efter. Dessutom aviserar vi alltid i förväg exakt vid vilken tidpunkt 
vi kommer. Vår produktionsprocess är väl intrimmad och inget lämnas åt slumpen. Processen styrs enligt  
ISO 9001 och alla produkter genomgår en kvalitetskontroll före leverans.
Vi vet att de produkter som lämnar vår fabrik håller det vi lovar, inte bara med avseende på prestanda,  
men också vad avser funktion. Vi lämnar därför generösa garantier så som exempelvis 10 års garanti mot 
kondens i isolerrutor. Produkterna är såväl P-märkta som CE-märkta.

Vi värnar om naturen
Naturligtvis har vi en klart utarbetad miljöpolicy som produktionen följer från order till leverans av  
färdiga produkter. Som exempel kan nämnas att vi redan 2001 ersatte lösningsmedelsbaserad färg med 
vattenbaserad för målning av våra trädetaljer. Det skonar den yttre miljön men skapar även en ren och  
trygg arbetsmiljö för vår målningspersonal. Som första fönstertillverkare började vi lackera aluminiumprofiler 
på ett miljövänligt sätt. Metoden innebär att det miljöfarliga ämnet krom, helt ersätts av miljövänliga 
substanser. Kvaliteten är densamma. I vår unika fönsterdesign, är den del av fönstret som är väderutsatt,  
helt konstruerat i underhållsfri aluminium. Vi behöver därför inte använda oss av giftiga impregnerings-
vätskor för att skydda vår produkt mot röta. Ytterligare en miljövinst både för naturen och våra anställda.  
Vi använder träråvara från ansvarsfullt brukade skogar från leverantörer med FSC-märkning.

Lång livslängd för både produkten och miljön
Vi har under många år utvecklat och förfinat den produkt som idag har en mycket svårslagen livslängd  
på cirka 70 år. Våra fönster är dessutom så gott som underhållsfria. Sammantaget ger detta en mycket låg 
livscykelkostnad. Definitivt inget köp och släng och därför också en liten miljöpåverkan. Inga produkter lever 
dock för evigt. Därför är det en självklarhet för oss att bara använda återvinningsbara material i vår 
produktion.
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n Mjuka fakta om vår produkt
w  Vi håller vad vi lovar och erbjuder generösa garantier.

w  Vi är kända för att leverera på rätt tid, på rätt sätt och med rätt kvalitet.

w  I vår unika konstruktion, som ger produkten en livslängd på cirka 70 år,  
 är den väderutsatta delen helt konstruerad i underhållsfri aluminium. 
 Vi behöver därför inte använda impregnering för att skydda vår produkt  
 mot röta. En miljövinst både för naturen och våra anställda.

w  LEIAB ingår i K-Svets Förvaltnings Aktiebolag och är systerföretag 
 med bland annat H-Fönstret. Samarbetet inom koncernen ger oss 
 styrka och kompetens inom byggteknik.

w  Småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet.

Testa oss – vi håller vad vi lovar!

w  UNIK KONSTRUKTION. Karm och ytterbåge, fönstrets mest 
utsatta del, är av aluminium med dräneringshål som förhindrar  
röta och ger lång livslängd. Den robusta aluminiumprofilen är en 
viktig del i konstruktionen, som ger stabilitet, och leder till minskat 
justeringsbehov efter montage. 

w  OMBONAD TRÄKÄNSLA PÅ INSIDAN. Tätvuxen 
kvalitetsfuru eller valfritt träslag med valfri kulör eller lack.
 
w  PROFILER. Du kan välja mellan 4 olika utsidor och 3 olika 
insidor för att hitta rätt stil mot byggnaden.

w  MÅTTANPASSNING. På millimetern med de mått du önskar 
för snabbare och enklare montage.

w  GODA PRESTANDA. U-värden från 0,9 och ljudreduktion 
upp till 49 dB.

w  2+1 ELLER 3-GLAS. Det kopplade fönstret med 
prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, 
eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.

w  SVENSKTILLVERKADE SEDAN 1982. Vi tillverkar fler än 
50 000 inåtgående-, fasta-, kipp-dreh-fönster och fönsterdörrar 
per år.

w  P-MÄRKTA PRODUKTER. P-märkning innebär att produkten 
uppfyller lagkrav, är typprovad, och att tillverkarens egenkontroll 
övervakas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Svensktillverkade trä/aluminiumfönster 
sedan 1982

n Hårda fördelar med vår produkt
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H U V U D K O N T O R / F A B R I K

Forest Stewardship Council 
(FSC) är en internationell 

organisation som har märkning 
för trä- och skogsprodukter. 

FSC har i sin märkning riktlinjer 
för ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbart skogsbruk. 
LEIABs träråvara kommer från 

FSC-certifierad skog.

P-märkning innebär att 
produkten uppfyller lagkrav, 

är typprovad, och att 
tillverkarens egenkontroll 
övervakas av SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut.

Se fler än 250 referens-
objekt på www.byggfolio.se 
via sök på LEIAB. Du hittar 
även referensobjekten med 

fler bilder på LEIABs 
hemsisda www.leiab.se

LEIAB lämnar i
normalfallet 10 års
funktionsgaranti på

produkterna och 10 års 
garanti mot kondens
inuti glaskassetten.

CE-märkning visar att 
tillverkaren har följt de 

grundläggande krav som 
återfinns i de EU-direktiv 

som reglerar detta.


