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LEIAB tillverkar fler än 50 000 inåtgående fönster, fasta fönster och fönsterdörrar per år i småländska Mariannelund. Vi håller vad vi lovar och erbjuder 
kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Produkterna har en förväntad livslängd på 70 år och vi erbjuder 10 års funktionsgaranti. Alla modeller finns
tillgängliga som 2+1, 3+1, 3-glas och dubbelkarm och kan fås med dolda dräneringshål.

Fönster och fönsterdörrar från LEIAB finns i fler än 10 000 fastigheter. Du kan välja mellan 4 produktmodeller där karm och ytterbåge kan kombineras till 16 olika 
utsidor, med 3 olika insidor, för att hitta rätt stil till byggnaden. Alla produkter tillverkas på millimetern med de mått du önskar, utan extra kostnader för dig, för 
ett enklare och snabbare montage. Karm och ytterbåge, fönstrets mest utsatta del, är av aluminium med dräneringshål som förhindrar röta och ger en lång 
livslängd. Alla produkter har trä på insidan med en hög nivå på ytbehandlingen.

Gör som allt fler arkitekter, byggföretag och fönsterbytare - välj fönster och fönsterdörrar med snygg design och bra kvalitet från LEIAB. 

Sverige har allt sedan starten 1982 varit LEIABs huvudsakliga marknad och är strategiskt också mycket viktig för oss. Från den kommer ca 80 procent av vår 
omsättning. Vi har under åren som gått visat oss vara en partner man kan lita på och skaffat oss många återkommande samarbetspartners. Vi har haft en mycket 
god utveckling de senaste 10 åren med en tillväxt på 5-10 procent om året. Ca 20 procent av vår försäljning går på export, främst till England men även till Norge 
och Danmark. Årlig omsättning ca 230 Mkr. LEIAB har under 2017-2019 byggt ut fabriken och investerat i nya maskiner för att kunna fördubbla kapaciteten från 
50 000 fönster och fönsterdörrar per år till 100 000. Det finns nya och automatiserade maskiner för både träbearbetning, målning och aluminiumbearbetning. 

Välkommen att besöka oss så ska vi både visa dig fabriken och ge förslag på fönster och fönsterdörrar som kanske passar in i ditt nästa projekt.

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982
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Hårda fördelar med vår produkt

• 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. Alla produkter kan fås med dolda eller synliga dräneringshål.

• Ombonad träkänsla på insidan. Tätvuxen kvalitetsfuru eller valfritt träslag med valfri kulör eller lack.

• Profiler. Du kan välja mellan 4 produktmodeller där karm och ytterbåge kan kombineras till 16 olika utsidor, med 3 
olika insidor, för att hitta rätt stil till byggnaden.

• Måttanpassning. På millimetern med de mått du önskar, utan extra kostnad för dig, för snabbare och enklare montage.

• Goda prestanda. U-värden från 0,8 och ljudreduktion upp till 69 dB.

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

• Svensktillverkade sedan 1982. Vi tillverkar fler än 50 000 inåtgående fönster, fasta fönster och fönsterdörrar per år. 
Fönster och fönsterdörrar från LEIAB finns i fler än 10 000 fastigheter.

• CE-märkta och P-märkta produkter. P-märkning innebär att produkten uppfyller lagkrav, är typprovad, och att 
tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE Research Institutes of Sweden i Borås.

Mjuka fakta om vår produkt

• Vi håller vad vi lovar och erbjuder generösa garantier.

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

• 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.

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

• LEIAB är ett stabilt företag och har högsta kreditvärdighet (trippel A) sedan flera år tillbaka.

• Småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet.

Stil Haga

Epok Royal
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Fönsterguiden - Vi kan rita upp ditt fönster i 3D
Ibland skulle det vara bra om det gick att få en bild på hur fönstret kommer att se ut i fasaden innan man bestämmer sig för att beställa fönstret eller ej. Nu kan du få en 3D bild om du vill. Vi erbjuder 
oss att kostnadsfritt rita upp valfria fönster och fönsterdörrar i 3D ur vårt sortiment. Du bestämmer modell, storlek, form, färg, fasad etc. Hör av dig till din säljkontakt med vilken, eller vilka, produkter 
du skulle vilja få en 3D bild av, så får du dina kostnadsfria 3D bilder inom några dagar. Du hittar kontaktuppgifter till våra säljare på vår hemsida under fliken kontakter. I fönsterguiden på LEIABs
hemsida visas även ett urval av våra vanligaste produkter. Guiden visar hur olika produkter kan se ut i några exempelfasader för att underlätta val av modell och variant för din fastighet.

Stil i 3D som enluftare i putsad fasad

Bilden ovan visar en 3D bild av LEIABs fönstermodell 
Stil, placerad i en putsad grå fasad. Utförandet i 
bilden är ett öppningsbart fönster i storlek 1230 x 
1480 mm med olika kulörer på ytterbåge och karm. 
Kulörerna kan erhållas i valfri RAL eller NCS-kulör. 

Royal i 3D som mötesbåge i putsad fasad

Bilden ovan visar en 3D bild av en mötesbåge av 
fönstermodell Royal. Bilden nedan visar till vänster 
fastighetens befintliga fönster och de två bilderna 
bredvid är 3D bilder på Haga resp Royal i samma 
fasad. Kunden valde slutligen Royal för fönsterbytet.

Bilden ovan visar till vänster en 3D bild av en grön treluftare av fönstermodell Haga inlagt i 
fastighetens fasad. I samma bild syns fastighetens befintliga fönster till höger. Genom att lägga in 
en 3D bild av ett nytt fönster i en befintlig fasad går det snabbt och enkelt att jämföra utseendet 
med de befintliga fönstren. Det går även att zooma in och se detaljer i de 3D bilder vi tar fram.

Haga Befintligt fönster

Haga i 3D som treluftare i putsad fasad
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Det finns många referenser 
på hemsidan:

Sverige 3120 st
Danmark 50 st
Norge 35 st
England 45 st
Summa 3250 st

Varav 1700 st med bilder.

På LEIABs hemsida kan du 
söka fram vilka 
referensobjekt som 
finns nära dig.

3000 referenser längs hela Sverige

Stockholm

Umeå

Göteborg

Örebro

Västerås

Uppsala

Malmö

London

Jönköping

Linköping

Lund

Borlänge

Karlstad

Östersund

Kiruna

Sundsvall

Luleå

Norrköping

Växjö

Karlskrona

Helsingborg

Kalmar

Ö-vik

Gävle
Falun

Eskilstuna

Skövde

Västervik

Åre
Halmstad

Nyköping

Borås

Katrineholm

Eslöv

Lidköping Motala

Enköping

Avesta

Fagersta

Mariestad
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Våra fyra fönstermodeller 

Lika populär nu som då
Karmdjup: 95 mm eller 245* mm
Ljudreduktion: 40-50 dB eller 60-69* dB
U-värde: 0,9-1,1 W/m²K eller 0,8* W/m²K 
* Avser dubbelkarm

Ett penndrag förändrade allt
Karmdjup: 100 mm eller 250* mm
Ljudreduktion: 40-50 dB eller 60-69* dB
U-värde: 0,9-1,1 W/m²K eller 0,8* W/m²K
* Avser dubbelkarm

Stil Haga
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Våra fyra fönstermodeller 

En fröjd för ögat
Karmdjup: 127 mm eller 277* mm
Ljudreduktion: 40-50 dB eller 60-69* dB
U-värde: 1,0-1,2 W/m²K eller 0,8* W/m²K 
* Avser dubbelkarm

Rak och elegant design
Karmdjup: 128 mm eller 278* mm
Ljudreduktion: 40-50 dB eller 60-69* dB
U-värde: 1,0-1,2 W/m²K eller 0,8* W/m²K 
* Avser dubbelkarm

Epok Royal
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Referenser i StorStockholm Det finns fler än 750 fastigheter i Storstockholm på LEIABs hemsida som har 
fönster och fönsterdörrar från LEIAB. Ett axplock på 12 fastigheter visas nedan.

Åsnen, 227 st, 2016

7

1

Kv Skidstaven, 232 st, 2017

8 9 10 11 12

2 3 4 5 6

Brohuset, 452 st, 2017 Herresätet, 190 st, 2016 Tre kronors backe, 418 st, 2016 Orangeriet, 738 st, 2016 Råckringen, 1510 st, 2016

Stallmästaren, 422 st, 2015 Brf Moroten, 427 st, 2016 Brygghusen, 508 st, 2015 Kv Racketen, 364 st, 2013 Kv Abisko, 213 st, 2012
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Referenser i Stockholm – Kv Racketen Alviks Torn

Ett levande bostadskvarter med fantastisk utsikt. Centralt, vattennära och med 
vidunderlig utsikt. När Peab byggde bostäder vid Alvik strand i Bromma var 
läget avgörande och arkitekturen attraktiv.

Med sina arton våningar är Alviks Torn Västerorts högsta bostadsbyggnad. Att 
bygga så pass högt blev möjligt i nära samarbete med Stockholms Stad som 
delade visionen att utnyttja marken och skapa bostäder för många.

Arkitekttävlingen som utlystes landade i ett vinnande förslag från C/F 
Möller/Bergs Arkitektkontor. Valet föll på deras nästintill skulpturala torn och 
bostäder präglade av ljus och spännande vinklar. Med terrazzofasader, vit 
cement och modern arkitektur blir höghuset och det intilliggande kvarteret 
med bostäder i nio våningar ett ljust inslag i miljön. Med restauranger och 
butiker i bottenplan och en stor och grönskande innergård finns här plats för 
både människor och möten. I de lägre husen finns etagelägenheter med både 
terrass och balkong. I tornet har de största lägenheterna utsikt i flera 
väderstreck. Med väl genomtänkta planlösningar och hiss direkt ner i garaget 
är såväl trivsel som bekvämligheten garanterad.

Källa: peab.se

Projektet ställde höga krav på bl a låga u-värden och hög ljudreduktion i 
kombination med unika lösningar på design och logistik.

Byggstartades i december 2012 och stod helt klart andra halvåret 2015.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/10475/peab-bostad-ab/kv--racketen-11/

Alviks Torn

Objektsnamn: Kv Racketen Alviks Torn
Kund: Peab
Byggår: 2012-2015
Fönstermodell: Stil
Ort: Stockholm
Adress: Gustavslundsv 149
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 1840

https://www.leiab.se/referenser/r/10475/peab-bostad-ab/kv--racketen-11/
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Referenser i Göteborg Det finns fler än 200 fastigheter i Göteborg på LEIABs hemsida som har fönster 
och fönsterdörrar från LEIAB. Ett axplock på 12 fastigheter visas nedan.

SGS studentbost., 327 st, 2014
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N. Hamngatan, 76 st, 2018

8 9 10 11 12

2 3 4 5 6

Dr. Westrinsg, 360 st, 2018 Rosenlundsg 6, 717 st, 2016 Dr. Forseliusg, 2407 st, 2016 Aschebergsg, 260 st, 2015 Gårda 3:14, 261 st, 2014

Kv Nålskäran, 135 st, 2014 Brf Klätterträdet, 419 st, 2014 Kv Örbyhus, 340 st, 2014 Kvibergs terrasser, 301 st, 2013 Psykiatrin HK2, 227 st, 2014
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Referenser i Göteborg – Kv Nålskäran

Chalmers Studentbostäder ligger bakom de 118 nya lägenheterna i Doktor 
Forselius backe och det var siktet på guld som gällde – i miljöklassning.

I december 2014 blev det klart att miljöbyggnadsprojekt Kv Nålskäran blivit 
certifierat enligt Miljöbyggnad Guld av Sweden Green Building Council.

Kv Nålskäran är en fastighet på ca 4500 m² med 118 st studentbostäder och 
allmänutrymmen. Kv Nålskäran var det första studentbostadsprojektet i 
Sverige som blivit certifierat enligt Miljöbyggnad GULD. När byggnaden 
uppfördes fanns det ca 45 byggnader i Sverige som hade uppnått 
Miljöbyggnad Guld.

Beställare var Chalmers Studentbostäder och totalentreprenör är PEAB. 
Projektet var färdigställt för inflyttning i juni 2015.

Källa: mynewsdesk.com

Byggnaden innehåller 135 fönster och fönsterdörrar från LEIAB av modell Haga 
med u-värde 0,9.

Flertalet av fönstren är 2-lufts fönster med en förskjuten post som ger 2 
öppningsbara bågar med möjlighet till vädring i båda bågarna. De 
öppningsbara produkterna är av 2+1 som ger en god ljudreduktion redan i 
grundutförandet.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/10909/peab-sverige-ab/kv--nalskaran/

Kv Nålskäran

Objektsnamn: Kv Nålskäran
Kund: Peab
Byggår: 2014-2015
Fönstermodell: Haga
Ort: Göteborg
Adress: Doktor Forselius Backe 36
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 135

https://www.leiab.se/referenser/r/10909/peab-sverige-ab/kv--nalskaran/
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Kontaktuppgifter och produktprover

Kontakta oss

LEIAB Fönster AB tel.: +46 (0)496 707 00
Fagersjögatan 3 email: info@leiab.se
598 97 Mariannelund www.leiab.se

Hårda fördelar med vår produkt

• 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. Alla produkter kan fås med 
dolda eller synliga dräneringshål.

• Ombonad träkänsla på insidan. Tätvuxen 
kvalitetsfuru med valfri kulör eller lack.

• Profiler. Du kan välja mellan 4 modeller 
där karm och ytterbåge kan kombineras 
till 16 olika utsidor, med 3 olika insidor, 
för att hitta rätt stil till byggnaden.

• Måttanpassning. På millimetern med de 
mått du önskar, utan extra kostnad för 
dig, för snabbare och enklare montage.

• Goda prestanda. U-värden från 0,8 W/m²K 
och ljudreduktion upp till 69 dB.

• 2+1, 3+1, 3-glas eller dubbelkarm. Det 
kopplade fönstret med prestandafördelar 
för u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas 
för fönsterputsning på endast 2 sidor.

• Svensktillverkade sedan 1982. Vi tillverkar 
fler än 50 000 inåtgående fönster, fasta 
fönster och fönsterdörrar per år. Fönster 
och fönsterdörrar från LEIAB finns i fler än 
10 000 fastigheter.

• CE-märkta och P-märkta produkter. P-
märkning innebär att produkten uppfyller 
lagkrav, är typprovad, och att tillverkarens 
egenkontroll övervakas av RISE Research 
Institutes of Sweden i Borås.

Mjuka fakta om vår produkt

• Vi håller vad vi lovar och erbjuder 10-års 
funktionsgaranti.

• Den väderutsatta delen består av under-
hållsfri aluminium. Vi behöver därför inte 
använda impregnering för att skydda vår 
produkt mot röta. En miljövinst både för 
naturen och våra anställda.

• LEIAB fönster är ett stabilt företag och har 
högsta kreditvärdighet (trippel A) sedan 
flera år tillbaka.


