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Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

LEIAB tillverkar fler än 50 000 inåtgående fönster, fasta fönster och fönsterdörrar per år i småländska Mariannelund. Vi håller vad vi lovar och erbjuder generösa 
garantier.

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.

Alla modeller finns tillgängliga som 2+1, 3+1, 3-glas och dubbelkarm och kan fås med dolda dräneringshål.

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

Stil – Lika populär nu som då Haga – Ett penndrag
förändrade allt

Stil Haga Epok Royal

Epok – En fröjd för ögat Royal – Rak och elegant design

Karmdjup: 95 mm eller 245* mm
Ljudreduktion: 40-49 dB eller 60-69* dB
U-värde: 0,9-1,1 W/m²K eller 0,8* W/m²K 

* Avser dubbelkarm

Karmdjup: 100 mm eller 250* mm
Ljudreduktion: 40-49 dB eller 60-69* dB
U-värde: 0,9-1,1 W/m²K eller 0,8* W/m²K

* Avser dubbelkarm

Karmdjup: 127 mm eller 277* mm
Ljudreduktion: 40-49 dB eller 60-69* dB
U-värde: 1,0-1,2 W/m²K eller 0,8* W/m²K 

* Avser dubbelkarm

Karmdjup: 128 mm eller 278* mm
Ljudreduktion: 40-49 dB eller 60-69* dB
U-värde: 1,0-1,2 W/m²K eller 0,8* W/m²K 

* Avser dubbelkarm
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Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

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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Stil och Haga
Stil 2+1 Haga 2+1 Storsäljare
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Epok och Royal
Epok 2+1 Royal 2+1
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STIL - 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. Det har hittills tillverkats och 
installerats ca 250 000 fönster och fönsterdörrar av modell Stil.

2+1 3-glas

Ytterbågar Innerbåge

3+1 Dubbelkarm

Storsäljare

Modern Classic Rustik Ving Modern
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HAGA - 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 trappsteget 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 fått många arkitekter att falla pladask! 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. Det har hittills tillverkats och installerats ca 300 000 fönster och fönsterdörrar av modell Haga.

2+1 3-glas 3+1 Dubbelkarm

Ytterbågar

Storsäljare

Modern Classic Rustik Ving

Innerbåge
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EPOK - 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-fönster, i synnerhet om de är försedda med spröjsar. 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. Det har hittills tillverkats och installerats 
ca 150 000 fönster och fönsterdörrar av modell Epok.

2+1 3-glas 3+1 Dubbelkarm

Ytterbågar

Modern Classic Rustik Ving Rustik

Innerbåge
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ROYAL - Rak och elegant design

Royal är vår senaste modell och den bygger på Epokmodellen. Skillnaden designmässigt är att Epokmodellens allmogeinspirerade design, för Royal är 
utbytt mot en rak och elegant design. Tillsammans med arkitekterna för det nya bostadsområdet Royal Wharf i London tog vi fram fönstermodellen 
Royal. Utmaningen bestod inte bara i designen, dolda dräneringshål och dolda intag för ventiler, utan även att det skulle gå att tillverka relativt stora, 
och därmed tunga produkter, som ska fungera bra under många års användande. Det har hittills tillverkats och installerats ca 10 000 fönster och 
fönsterdörrar av modell Royal.

2+1 3-glas 3+1 Dubbelkarm

Ytterbågar

Modern Classic Rustik Ving

Dubbelkarm

Innerbåge

Modern
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Anslutningar av fönsterbleck och skarvplåt

Anslutningsspåren har förbättrats. Det innersta spårets djup har ökats till att ge 
en anliggningsyta på 15 mm. Spårets bredd nertill är även ökat för att underlätta 
anslutningen av fönsterblecket. Vi har även infört ett hjälpspår för att underlätta 
borrning för poppnit eller plåtskruv.

För modeller med dolda dräneringshål måste fönsterblecket anslutas i det 
innersta spåret. För modeller med synliga dräneringshål kan även de två yttersta 
spåren användas.

Det finns en etikett på fönstret med en tydlig monteringsanvisning av 
fönsterblecket för produkter med dolda dräneringshål.

2+1 med dolda dräneringshål
- Anslut i innersta spåret

3-glas med dolda dräneringshål
- Anslut i innersta spåret

Fastkarm invändig glasning
med dolda dräneringshål 

- Anslut i innersta spåret

Fastkarm utvändig glasning
med synliga dräneringshål
- Anslut i det enda spåret

Förbättrade anslutningsspår

Produkter med synliga dräneringshål
- Anslut i valfritt spår
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Enluft vs Tvåluft vs Mötesbåge vs Bred spröjs – Vilken passar i ditt hus?

Haga – Enluft Haga – Tvåluft Haga – Mötesbåge Haga – Bred spröjs

Storlek: 1230 x 1480 mm (bredd x höjd)
Handtag: 1 st
Post/spröjs-bredd: 0 mm
Mittpost: nej
Pris: Lågt

Storlek: 1230 x 1480 mm (bredd x höjd)
Handtag: 2 st
Postbredd: 159 mm
Mittpost: ja
Pris: Högre än enluft

Storlek: 1230 x 1480 mm (bredd x höjd)
Handtag: 1 st
Spröjsbredd: 107 mm
Mittpost: nej
Pris: Högre än enluft

Storlek: 1230 x 1480 mm (bredd x höjd)
Handtag: 1 st
Spröjsbredd: 64 mm glasdelande i ytterbågen
Mittpost: nej
Pris: Lågt

Storsäljare
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Fördelar med LEIABs utåtgående fönsterdörrar

Nedan sammanfattas några av fördelarna med LEIABs utåtgående fönsterdörrar.

• Gångjärnen klarar av relativt stora vikter på dörrbladet. För många projekt är det stora krav på ljudreduktion och glasvikterna ökar. 
De gångjärn som LEIAB använder klarar av att bära de stora glasvikterna utan att hänga ner sig och klarar ljudreduktion Rw 42 dB.

• Gångjärnen kan justeras individuellt både i höjdled och i sidled utan att dörrbladet hängs av. En fönsterdörr i normal storlek har 3 st
gångjärn. Ju större dörren är (och ju högre vikt den ska klara avseende dörrbladet) desto fler gångjärn.

• Dörrbredden kan vara upp till 1100 mm och dörrhöjden upp till 2700 mm.

• LEIABs justeringsanvisningar finns även som youtube-klipp, se www.leiab.se

• Det finns även en förstärkt infästning vid gångjärnet som gör att behovet av efterjusteringar är litet.

Helglasad Med post Med bred spröjs Med fyllning

Varianter av utåtgående fönsterdörrar visas nedan (finns även som inåtgående fönsterdörrar och pardörrar). Storsäljare
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Kipp-dreh vs Fönsterbroms

Kipp-drehfunktion innebär fönster med inbyggd vädringsfunktion som är mycket enklare att hantera än inåtgående fönster med bultgångjärn och fönsterbroms. 
LEIAB erbjuder fönster med såväl kipp-drehfunktion som med fönsterbroms. Vi rekommenderar dock alla som kan att välja kipp-drehfunktionen eftersom det 
blir en bättre lösning till ett lägre pris.

Fördelar med kipp-dreh gentemot bultgångjärn och fönsterbroms

• Med kipp-dreh ingår ett vädringsläge. 
(Du behöver inte köpa till ett vädringsbeslag).

• Det är fler stängningspunkter i kipp-dreh och det blir bättre säkerhet 
mot ex.vis inbrott.

• Kipp-drehbeslaget kan justeras i både sidled och höjdled. 
(Enklare och snabbare justeringsmöjligheter).

• Kipp-drehbeslaget kan justeras utan att hänga ur bågen. 
(Det behövs bara en person för att göra justeringar).

• Enklare montage med kipp-dreh då det är enklare att hänga i och ur 
bågen i jämförelse med bultgångjärn.

• Priset med kipp-dreh är lägre än med fönsterbroms.

Kipp-dreh Fönsterbroms

Nackdelar med bultgångjärn och fönsterbroms gentemot kipp-dreh

• Ingen vädringsfunktion ingår. (Du behöver köpa till ett vädringsbeslag som 
exempelvis Habo 66 i plast som sätts på insidan av fönstret mellan karm och båge).

• Det är färre stängningspunkter med bultgångjärn och fönsterbroms i jämförelse 
med kipp-dreh och det blir inte lika hög säkerhet mot exempelvis inbrott som med 
kipp-dreh.

• Bultgånjärn kan bara justeras i sidled. 
(Det är svårare att justera än med kipp-dreh).

• Det behövs två personer för att göra justeringar av bultgångjärn. 
(Jämfört med en person för kipp-dreh).

• Det är svårare att hänga i och ur bågen med bultgångjärn än med kipp-dreh.
• Priset för bultgångjärn och fönsterbroms är högre än med kipp-dreh.

Storsäljare
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Spröjs

PÅ LEIABs hemisda under tillbehör kan du se de olika spröjs som 
vi erbjuder. Det finns spröjs baserat på de tre olika 
ytterbågsprofilerna (Modern, Classic och Rustik) och spröjsen är 
av olika bredd. På denna sida visas spröjs som passar bra till 
fönstermodell Haga med Classic ytterbåge.

Våra glasdelande spröjsprofiler: 28, 36 och 64 mm 
samt överst den löstagbara 30 mm spröjsen 

64 mm spröjs med bågpost

Exempel på en mötesbåge sett från ut- och insida med en kombination av 64 mm och 36 mm spröjs. 
Mötesbågen ger 107 mm mellan glasen utan en fast mittpost. 
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Beslag – Handtag, Gångjärn, Barnsäkerhet

Insida fönster

Låsbart Hoppe Tokyo
0710S/U26 
med barnspärr

Insida fönster

Hoppe Tokyo 
0710/U26 
med barnspärr

Insida fönsterdörr

Hoppe Tokyo 
0710VK/U26 
med barnspärr

Utsida fönsterdörr

Hoppe Draghandtag

Insida låsbart 
Hoppe Tokyo
1710RH/93S
För ASSA-
cylinder

Insida låsbart 
Hoppe Tokyo
1710VK/93S
För ASSA-
cylinder FIX 184 för fönsterdörrar

APS 66 vädringsbeslag

Ergo

TBT – måsta använda nyckel för putsläge

Gångjärn utåtg. fönsterdörr

Bultgångjärn

Gångjärn
Kipp-dreh
övre

Gångjärn
Kipp-dreh
nedre

Fö
n

st
er

Fö
n

st
er

d
ö

rr
M

ö
te

sb
åg

e/
p

ar
d

ö
rr



16

Ventiler och vädringslucka
Ventil – Biobe Ventil – Fresh Vädringslucka

Naturanodiserad 
aluminium

Vit
aluminium

Biobe
Audio-vent

Biobe finns i 
storlek 30, 40 
och 50.

Dolt luftintag 
för modellerna 
Epok och Royal
på utsidan av 
fönstret

Fresh
AL-dB 450 
AL-dB 800

Fresh
AL-dB
450

Biobe 50

Omega
Max 55

Ventil – Omega
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Ljudprodukter

2+1

3+1

Dubbelkarm

Karmdjup: 95-128 mm
Ljudreduktion: 40-49 dB
U-värde: 0,9-1,1 W/m²K 

Karmdjup: 95-128 mm
Ljudreduktion: 40-50 dB
U-värde: 0,8-1,0 W/m²K 

LEIAB har ett koncept av produkter med dubbla karmar för att uppnå mycket hög 
ljudreduktion. Det utvändiga fönstret eller fönsterdörren kan i princip väljas fritt ur vårt 
ordinarie sortiment av olika modeller. Invändigt monteras sedan en extra fönsterdörr eller 
ett extra fönster utan aluminiumdel för att uppnå en ljudreduktion på över 60 dB. Därav 
blir det en produkt med dubbla karmar.

Redan med standardglas uppnås bra ljudreduktion utan att behöva använda tunga 
laminerade ljudglas.

Den utvändiga och invändiga produkten levereras separat och monteras i väggen med 
valfritt avstånd dem emellan. Minsta totala karmdjup för att få full funktion är 250 mm. 
Ljudtester är genomförda med karmdjup 250-300 mm. Båda enheterna öppnas separat 
och de har separata karmar. I grundutförandet öppnas antingen båda produkterna inåt då 
den yttre bågen passerar genom den inre karmen, eller med en utåtgående produkt ytterst 
i kombination med en inåtgående produkt invändigt.

Karmdjup: 245-300 mm
Ljudreduktion: 60-69 dB
U-värde: 0,8-1,0 W/m²K Dubbelkarm Material Store

Storsäljare
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Dynamiskt solskydd

Med dynamiskt solskydd menas att solskyddet kan varieras steglöst i glaskassetten med hjälp av en mycket låg elektrisk spänning. LEIABs produkter kan erhållas 
med det dynamiska solskyddsglaset ConverLight® från ChromoGenics.

Den stora fördelen med ett dynamiskt solskydd är att det går att variera graden av solskydd utifrån rådande väderleksförhållanden. Vid starkt solljus kan ett 
solskydd i nivå med ett par mörka solglasögon uppnås om man vill. En mulen dag vill man ofta få in så mycket solljus som möjligt och då är det bara att ändra på 
glasets solskyddsförmåga så att det i princip blir som ett vanligt floatglas utan solskydd. Behovet av komfortkyla minskar under soliga och varma dagar om 
solskyddet används. Det dynamiska solskyddet kan också vara ett alternativ till ett fast solskydd utanpå fasaden om det av olika anledningar inte går eller passar att 
arbeta med fasta solskydd.

LEIAB har så här långt levererat, eller kommer leverera, fönster med dynamiskt solskydd till nedanstående fyra projekt.

Balderskolan

Objektsnamn: Balderskolan
Kund: Peab
Byggår: 2016
Fönstermodell: Haga
Ort: Skellefteå
Adress: Norrlandergatan 10
Typ: Fönsterbyte
Antal produkter: 51

Båstad Gruppen

Objektsnamn: Båstad Gruppen
Kund: Peab
Byggår: 2018
Fönstermodell: Haga
Ort: Ängelholm
Adress: Fraktgatan 1
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 20

Shimano

Objektsnamn: Shimano
Kund: AB Lindborg & Söner
Byggår: 2018-2019
Fönstermodell: Haga
Ort: Uppsala
Adress: Edsbrogatan
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 68

Svartedalskolan

Objektsnamn: Svartedalskolan
Kund: Flodén Byggnads AB
Byggår: 2019-2020
Fönstermodell: Haga
Ort: Göteborg
Adress: Svartedalsgatan
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 416



19

Kundanpassningar (Specialfönster) 

LEIAB tillverkar alla produkter enligt kundspecifika mått. Därmed är alla produkter kundanpassade. Med specialprodukter menar vi nästa nivå av kundanpassning 
som oftast gäller fönster som inte har fyra räta hörn. Det kan vara bågformade fönster, runda, trekantiga fönster mm. Det kan dessutom vara fönster med 
kundunika komponenter såsom en unik aluminiumprofil.

Specialfönster
Om du behöver ett runt fönster som matchar de vanliga fyrkantiga eller ett fönster med en välvd överdel som ska passa in i en äldre, klassisk fasad så är LEIABs
fönster utmärkta. Våra konstruktörer skräddarsyr ditt fönster utifrån dina egna specifikationer och kontrollerar att det blir ett slutresultat som du är nöjd med, 
både vad gäller form och utseende som funktion. Vi försöker alltid se till att alla produkter till ett projekt passar ihop utseendemässigt.
Nedan visas bilder på några typer av fönster vi levererat när kunden behöver något utöver det vanliga.

Unik design
Vi kan även skapa helt kundunika produkter genom att exempelvis ta fram en unik design på aluminiumprofilen. Nedan visas en kundunik produkt som tagits fram 
till en byggnad intill Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Fönstren har tagits fram för att i så stor utsträckning som möjligt likna de befintliga träfönstren som 
skulle bytas ut till underhållsfria aluminiumfönster med träbeklädd insida. Karmdjupet är 153 mm och profilen har dolda dräneringshål och unika anslutningar.

NRM-profilen

Naturhistoriska efter fönsterbyte till NRM-profilen

Utsida Insida
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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 föreskriva eller 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.

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 
LEIABs fönstermodell Royal, placerad i en
putsad vit fasad. Utförandet i bilden är en 
mötesbåge (dvs ett öppningsbart fönster med en 
aktiv och en passiv båge utan någon mittpost) i 
storlek 1230 x 1480 mm med olika kulörer på 
ytterbåge och karm. Kulörerna kan erhållas i valfri 
RAL eller NCS-kulör. Mötesbågens fördel är att 
ljusinsläppet blir större jämfört med ett 
tvåluftsfönster med mittpost.

3D av fast fönster Fönster i 3D med specialanpassat utseende

Vi fick uppdraget under oktober 2017 att 
ta fram ett förslag på ett fast fönster för 
ett fönsterbyte i Västerås. De befintliga 
fönstren av trä är öppningsbara tvåluftare. 
Beställaren vill dock ändra det till 
underhållsfria fasta aluminiumfönster, 
men att utseendet i så hög grad som 
möjligt ska efterlikna de befintliga 
fönstren. Med hjälp av 3D bilder går det 
att få en bild av hur det skulle kunna se ut 
med det nya fönstret. Produkten som vi 
ritat upp i 3D består av komponenter från 
vår fönstermodell Epok placerat i en röd 
tegelfasad.

Med LEIABs fönsterkonstruktion är det även möjligt att 
specialanpassa utseendet på den utvändiga aluminiumprofilen. 
En anledning till att specialanpassa aluminiumprofilen kan vara 
att byggnaden har ett vackert utseende med de befintliga 
träfönstren. När fastighetsägaren önskar byta ut träfönstren till 
mer underhållsfria fönster vill man kanske ha aluminiumfönster 
som så mycket som möjligt efterliknar de befintliga träfönstren.
Ett exempel på detta är de nya aluminiumfönstren från LEIAB till 
en byggnad på området kring Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm. Beställaren har i samarbete med LEIAB designat ett 
specialfönster med det utseende som de önskar. 3D bilden ovan 
visar det specialanpassade fönstret. En prisindikation på ett 
specialanpassat fönster avseende utvändig aluminiumprofil, vid 
tillverkning av minst 500 fönster, är 20-25% högre pris än 
motsvarande fönster ur en befintlig fönstermodell [Stil, Haga, 
Epok, Royal]. Vi tror att det pristillägget tål att jämföras mot 
framtagande av specialanpassade träfönster eller 
fönsterrenoveringar. Du är välkommen att höra av dig till oss om 
du önskar diskutera möjligheter med att specialanpassa
utseendet på ditt fönster.
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Märkningar, emballage

LEIAB har sedan september 2015 infört QR-koder på alla fönster 
och fönsterdörrar. En etikett med en QR-kod fästs såväl på 
insidan som på utsidan av alla karmar. Etiketten är utformad och 
placerad så att den på bästa sätt smälter in i produkten.

QR-koden på utsidan av karmen kan vara till nytta både vid 
mottagningskontroll och montering. QR-koden på insidan av 
karmen är till nytta efter montaget, inte minst för den boende. 
Med hjälp av QR-koden är det snabbt och relativt enkelt att få 
fram en specifikation på produkten. Genom att scanna koden 
med en sk smartphone får användaren i klartext fram 
produktens identitet och specifikation.

I juli 2017 införde LEIAB även en etikett med en QR-kod på alla 
lastbärare. Den nya etiketten visar bl a lastbärarens identitet och 
alla produkter som finns på lastbäraren. Mottagningskontrollen 
underlättas för de som vill använda QR-koden i sin 
mottagningsprocess, när endast en QR-kod behöver läsas av per 
lastbärare, för att få information om alla produkter som finns på 
lastbäraren.

QR-koden på produkten visar bl a fönstrets produktidentitet, 
produktbeteckning, storleken på produkten och 
leveransdatum. Med denna information är det enkelt att 
snabbt och korrekt spåra en produkt om det exempelvis behövs 
reservdelar eller om det finns frågor kring fönstret eller 
fönsterdörren.

Du behöver endast ange produktidentiteten till LEIAB så vet vi 
exakt vad produkten innehåller när vi matchar denna identitet 
med vårt material- och produktionsstyrningssystem.

QR-koden på alla produkter

QR-koden på alla lastbärare

QR-koden som fästs på emballaget på lastbäraren innehåller 
information om vilka produkter som finns på lastbäraren och 
ordernumret. Dessutom visas information på etiketten om 
lastbärarens identitet, våningsplan, lägenhetsnummer, hus och 
trapphus om produkterna är beställda att emballeras 
exempelvis våningsvis eller lägenhetsvis.

QR-koder

Övriga märkningar
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Emballage
Du kan få dina produkter levererade på olika sätt beroende av dina krav och önskemål. Dels kan emballaget 
vara i olika utformning och även innehållet på respektive pall kan vara utifrån fönsterstorlek, våningsplan eller 
lägenhetsförpackning. Se vår hemsida för beskrivning av de olika varianterna av emballering.

Inplastad 
bunt

Påkör-
nings-
skydd

För kran-
lossning

Plywood 
på sidor

EURpall

ja ja - - -

ja ja - ja -

ja ja ja - -

ja ja ja ja -

ja ja ja - ja
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Leveranstid och kapacitet

I figuren ovan visas LEIABs generella ledtid från order till leverans. All tillverkning vid LEIAB är kundorderstyrd. För vår produktion av kundorderspecifika produkter 
behöver vi med rådande tillverkningsprocess i genomsnitt 7 veckor från order till leverans om kapaciteten inte är begränsad.

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.
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Storleksguiden – öppningsbara fönster
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Storleksguiden

1600 X 700 mm1600 X 1800 mm

700 X 1900 mm

I storleksguiden på LEIABs hemsida kan du välja vilka fönsterstorlekar du vill se för olika varianter av modell 
Haga med dolda dräneringshål. Alla fönstervarianter och storlekar finns dock för närvarande inte i 
storleksguiden. Vi lägger till fler varianter och storlekar allt eftersom. Du kommer exempelvis kunna jämföra 
hur en viss fönsterstorlek ser ut för fönstervariant mötesbåge och tvåluftare eller med en bred spröjs. 
Fönsterstorlekarna visas i heltal dm. Du kan dock få måttanpassning på millimetern med de mått du önskar, 
utan extra kostnad för dig, för snabbare och enklare montage.
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Storleksguiden – exempel på vad du kan se

Exempel 1. Jag behöver ett fönster i storlek 1300 x 1500 mm. Jag vill se hur olika fönstervarianter (tvåluft, tvåluft förskjuten post, mötesbåge, bred spröjs) 
ser ut i fasaden utifrån ljusinsläpp och estetiskt intryck.

Tvåluft 1300 x 1500 mm Tvåluft förskjuten post 1300 x 1500 mm

Mötesbåge 1300 x 1500 mm Bred spröjs 1300 x 1500 mm

Exempel 2. Jag behöver fönster i storlek 600 x 700 mm, 1200 x 1200 och 900 x 2000. Jag vill se hur fönstren ser ut utifrån ljusinsläpp och estetiskt intryck.

600 x 700 mm 1200 x 1200 mm 900 x 2000 mm
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Fönsterguiden

I fönsterguiden på LEIABs hemsida visas 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. Om du inte hittar de 
produkter som du är intresserad av i fönsterguiden, så är du välkommen att höra av dig till oss, så skapar vi bilder på 
de produkter som du vill se. Färgerna är bara exempelfärger. Du kan få produkterna i valfri RAL eller NCS kulör. De 
flesta fönstren visas i storlek 1230 x 1480 mm och fönsterdörrarna i storlek 985 x 2085 mm (bredd x höjd).
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Fönsterguiden – exempel på vad du kan se
Exempel 1. Jag har en röd tegelfasad och ska byta till nya vita fönster. Jag vill se hur de olika fönstermodellerna ser ut i denna fasad för att se vilken modell som passar mig bäst.

Stil - enluft Haga - enluft Epok - enluft Royal - enluft

Exempel 2. Jag har en vit putsad fasad och är intresserad av gröna fönster av modell Epok. Jag vill se hur olika fönstervarianter (tvåluft, mötesbåge, bred spröjs)
ser ut i denna fasad utifrån ljusinsläpp och estetiskt intryck.

Exempel 3. Jag har en svart träfasad och ska ha ljusgrå fönster av modell Royal. Jag vill se hur en enluftare, ett fönster med förskjuten 
post och två olika typer av fönsterdörrar ser ut i fasaden.

Royal - enluft Royal – förskjuten post Royal - fyllning Royal – bred spröjs

Epok - tvåluft Epok - mötesbåge Epok – bred spröjs
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Det finns många refe-
renser på hemsidan:

Sverige 3 000 st
Norge 30 st
Danmark 50 st
England 40 st
Övriga 30 st
Summa 3150 st

Varav 1600 st med bilder

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

Fler än 3000 referenser längs hela Sverige

Stockholm

Umeå

Göteborg

Örebro

Västerås
Uppsala

Malmö

London
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Referenser

På LEIABs hemsida kan du söka fram och se fler än 3100 referenser. 
Nedan visas ett exempel med en sökning på Borås, fönstermodell Haga 
och bostäder med bilder. För sökresultatet kan du välja att det ska visas 
i en lista eller i en karta.
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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

7
1

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6
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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

7

1

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

7

1

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6
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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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Referenser i Malmö Det finns fler än 200 fastigheter i Malmö på LEIABs hemsida som har fönster 
och fönsterdörrar från LEIAB. Ett axplock på 12 fastigheter visas nedan.

Kv Flora 4, 110 st, 2015

7

1

Kv Spira & växa, 375 st, 2017

8 9 10 11 12

2 3 4 5 6

Brf Bellevue, 335 st, 2017 Kv Hjälmaren, 336 st, 2016 Draken, 893 st, 2016 Kv Maria 9, 150 st, 2016 Trästubben, 185 st, 2016

Evak.byggnad, 1584 st, 2015 Brf Källan, 291 st, 2015 Divina, 592 st, 2015 Parken 1, 887 st, 2015 Kv Finn 1, 276 st, 2012

7

1

8
9

10

11

12

2

3

4

5

6
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Referenser i Malmö – Vårboskolan

Det var ett utmanande projekt att leverera många specialfönster som skulle 
efterlikna de befintliga fönstren. Spröjs och poster kombinerades till en bra 
helhet. LEIAB har bl a levererat 38 st bågformiga specialfönster i storlek 1600 x 
2700 mm med 9 st öppningsbara bågar i samma karm.

Flertalet av fönstren är 2-luftare (1380 x 1780 mm) med glasdelande 28 mm 
spröjs i ytterbågen.

Vårboskolan i Arlöv utanför Malmö är en skola för 
årskurs 7-9.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/10333/skanska-direkt-ab/varboskolan/

Vårboskolan

Objektsnamn: Vårboskolan
Kund: Skanska
Byggår: 2013-2014
Fönstermodell: Epok
Ort: Malmö
Adress: Kvarngatan 7
Typ: Fönsterbyte
Antal produkter: 136

https://www.leiab.se/referenser/r/10333/skanska-direkt-ab/varboskolan/
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Referenser i Uppsala Det finns fler än 110 fastigheter i Uppsala på LEIABs hemsida som har fönster 
och fönsterdörrar från LEIAB. Ett axplock på 12 fastigheter visas nedan.

Brf Thunbergia, 839 st, 2015

7

1

Shimano, 68 st, 2018

8 9 10 11 12

2 3 4 5 6

Brf Ladu, 168 st, 2016 Brf Ingegerd, 350 st, 2016 Brf Humlan, 137 st, 2016 Brf OD, 205 st, 2015 Brf Kvannen, 1645 st, 2011

RB Uppsalahus 29, 137 st, 2015 Katarinaskolan, 43 st, 2014 Bläckhornet, 2000 st, 2014 NCC, 65 st, 2012 Brf Järnvägsparken, 640 st, 2006

7

1

8

9

10

11

12

2

3

4

5
6
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Referenser i Uppsala – Brf OD

LEIAB har fått förmånen att leverera fönster till fler än 100 st olika 
fönsterbytesprojekt i Uppsala. Ett av dessa fönsterbyten till LEIABs modell 
Haga genomfördes i Brf ODs fastighet under 2015.

Flertalet av fönstren är beställda för att vara extra ljudreducerade med 
ljudvärde Rw 44-46 dB med tanke på att busstrafiken utanför fastigheten är 
relativt livlig.

LEIABs 2+1 fönster har redan i grundutförandet en god ljudreduktion.

De flesta fönstren är enluftare (1265 x 1460 mm) med kipp-drehbeslag för ett 
bra vädringsläge.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/11391/jonny-olssons-fonster---bygg-i-enkoping-ab/brf-od/

Brf OD

Objektsnamn: Brf OD
Kund: JO’s Fönster och Bygg i Enköping AB
Byggår: 2015
Fönstermodell: Haga
Ort: Uppsala
Adress: Storgatan 9
Typ: Fönsterbyte
Antal produkter: 205

https://www.leiab.se/referenser/r/11391/jonny-olssons-fonster---bygg-i-enkoping-ab/brf-od/
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Referenser i Västerås Det finns fler än 70 fastigheter i Västerås på LEIABs hemsida som har fönster 
och fönsterdörrar från LEIAB. Ett axplock på 12 fastigheter visas nedan.

Vetterslund, 2367 st, 2016

7

1

Gasklockan, 454 st, 2018

8 9 10 11 12

2 3 4 5 6

Brf Västhaga, 297 st, 2017 Brf Kompaniet, 1282 st, 2017 Matboden, 118 st, 2017 Lillhamra, 395 st, 2017 Tegnerlunden, 1000 st, 2017

Kajutan, 246 st, 2016 Slätpricken, 900 st, 2016 Kv Triton, 565 st, 2016 Förstäven, 269 st, 2014 Skogslyckan, 2785 st, 2012

1

2

12

11 5

9 8
10

6

7

4

3
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Referenser i Västerås – Kv Triton

Dansk design skapar ett unikt och hållbart bostadskvarter i vattennära läge i Öster 
Mälarstrand. Stadsdelen, som tidigare var en uppställningsyta för båtar, ska bli en 
livfull länk mellan grönområden, vattnet och andra delar av staden där det ska vara 
enkelt att gå och cykla. 

Med höga ambitioner ska Öster Mälarstrand utgöra det senaste inom hållbart 
byggande, gröna gårdar, trähus, miljörum, solceller, bil- och cykelpooler. Inom ett 
par år förväntas det byggas minst 600 bostäder i det mycket populära området.

Kv Triton består av fyra hus och innehåller 101 st lägenheter och var 
inflyttningsklart i juni 2018.

Källa: tornet.se

De flesta fönstren är enluftare (980 x 980 mm) och (980 x 1480 mm) och (1480 x 
1480 mm). Alla med kipp-drehbeslag för att få ett bra vädringsläge. De utåtgående 
fönsterdörrarna är helglasade. 

I detta nybyggnationsprojekt ingår det även monterade mellanglaspersienner.

Alla öppningsbara fönster är av 2+1 för en god ljudreduktion.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/11846/peab-sverige-ab/kv--triton/

Kv Triton

Objektsnamn: Kv Triton
Kund: Peab
Byggår: 2016-2018
Fönstermodell: Haga
Ort: Västerås
Adress: Öster Mälarstrands Allé
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 565

https://www.leiab.se/referenser/r/11846/peab-sverige-ab/kv--triton/
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Referenser i Örebro Det finns fler än 75 fastigheter i Örebro på LEIABs hemsida som har fönster 
och fönsterdörrar från LEIAB. Ett axplock på 12 fastigheter visas nedan.

Näktergalen, 466 st, 2016

7

1

Gumaeliusskolan, 64 st, 2016

8 9 10 11 12

2 3 4 5 6

Lottan, 315 st, 2017 Kiwi, 54 st, 2016 Honnören, 688 st, 2016 Grönlandshunden, 397 st, 2016 Grankotten, 354 st, 2016

Livregementet, 434 st, 2015 Pråmkajen,  320 st, 2015 Bottenhavet, 368 st, 2015 Kv Universitetet, 202 st, 2014 Studentcity, 386 st, 2013

12

11

10

9

8

7

6

5

4

2

3

1
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Referenser i Örebro – Studentcity och Teknistskrapan

Nya studentbostäder mitt i centrala Örebro byggdes 2015. StudentCity består 
av två delar, ett nybyggt hus med 89 ettor (Studentcity) samt en nyrenoverad 
del med 51 ettor och tvåor med kök (Teknistskrapan).

Det nybyggda huset innehåller 386 fönster och fönsterdörrar av LEIABs modell 
Stil. Den gamla byggnaden, Teknistskrapan, har fått 76 nya fönster av LEIABs
modell Haga.

Trafiken utmed Rudbecksgatan och Trädgårdsgatan är livlig. Därmed har det 
ställts höga ljudkrav som LEIAB klarat av att möta. Förutom ljudkraven ingår 
det även många enheter med brandfönster. 

I studentcity är många av fönstren enluftare (500 x 1375 mm) med en 
öppningsbar båge för vädring. Bredvid detta fönster sitter en fastkarm med 
två fasta luft (975 x 2375 mm) med brandglas. Det finns även ett flertal fasta 
fönster i storlek 975 x 295 mm.

I fönsterbytet för Teknistskrapan är de flesta fönstren 3-luftare (2940 x 1580 
mm) med 3 öppningsbara bågar där alla bågar har kipp-drehbeslag för ett bra 
vädringsläge.

Alla öppningsbara fönster i både Studentcity och Teknistskrapan är med 2+1 
för att få en god ljudreduktion.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/10373/peab-sverige-ab/studentcity/

Studentcity

Objektsnamn: Studentcity och Teknistskrapan
Kund: Peab
Byggår: 2013-2014
Fönstermodell: Stil och Haga
Ort: Örebro
Adress: Rudbecksgatan 40
Typ: Nybyggnad/Fönsterbyte
Antal produkter: 462

https://www.leiab.se/referenser/r/10373/peab-sverige-ab/studentcity/
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Referenser i Umeå Det finns fler än 50 fastigheter i Umeå på LEIABs hemsida som har fönster 
och fönsterdörrar från LEIAB. Ett axplock på 12 fastigheter visas nedan.

Daggkåpan, 1041 st, 2016

7

1

Umeåhus 8, 279 st, 2018

8 9 10 11 12

2 3 4 5 6

Kv Rind, 333 st, 2018

2

Brf Kemisten, 824 st, 2018

3

Mariehöjd, 1000 st, 2017 Pysslingen, 711 st, 2017 Pysslingen kv3, 324 st, 2016

Lönnen, 254 st, 2016 M 61533,  98 st, 2015 Sjörået, 763 st, 2015 Utsikten 2, 439 st, 2014 Brf Sandåkern, 662 st, 2013

1

4

5

6

7128

9

10

11
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Referenser i Umeå – Mariehöjd

I Mariehöjd, på mark som köpts från Landstinget, utvecklar HSB Umeå ett nytt 
bostadsområde tillsammans med Peab. HSB och Peab äger marken ihop och 
Peab ska även vara entreprenör för HSBs bostadsrättsföreningar i området. 
Utbyggnaden av området förväntas pågå under 2013-2021.

Källa: hsb.se

LEIAB har så här lång fått förmånen att leverera fönster till de fyra första 
etapperna. Först ut var byggnationen av de två 8-våningshusen jämte den 
röda byggnaden som inrymmer Språkskolan (som också har fönster från 
LEIAB).

När området är färdigbyggt kommer LEIAB förmodligen ha levererat ca 3000 
fönster och fönsterdörrar vilket gör Mariehöjd till ett av LEIABs största projekt 
i Sverige med ett ordervärde på ca 10 Mkr.

De öppningsbara fönstren är av 2+1 för att erhålla en god ljudreduktion. 
Många fönster har kipp-drehbeslag för att få ett bra vädringsläge.

De helglasade utåtgående fönsterdörrarna har en glasdelande spröjs i 
ytterbågen.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/12059/peab-sverige-ab/mariehojd-2-jk/
https://www.leiab.se/referenser/r/11959/peab-sverige-ab/mariehojd-3-mn/
https://www.leiab.se/referenser/r/11949/peab-sverige-ab/mariehojd-2-ghi/
https://www.leiab.se/referenser/r/11260/peab-sverige-ab/mariehojd-1/

Mariehöjd

Objektsnamn: Mariehöjd 1-4
Kund: Peab
Byggår: 2015-2020
Fönstermodell: Stil och Haga
Ort: Umeå
Adress: Istidsgatan
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 2575

https://www.leiab.se/referenser/r/12059/peab-sverige-ab/mariehojd-2-jk/
https://www.leiab.se/referenser/r/11959/peab-sverige-ab/mariehojd-3-mn/
https://www.leiab.se/referenser/r/11949/peab-sverige-ab/mariehojd-2-ghi/
https://www.leiab.se/referenser/r/11260/peab-sverige-ab/mariehojd-1/
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Referenser i London 

East road, 1200 units, 2011 Haggeston, 670 units, 2012 Westgate Centre, 240 units, 2015 Maiden Lane, 3000 units, 2015 Hornsey Road Baths, 1920 units, 2007 Barking, 1000 units, 2007

13 14 15 16 17 18

Stonebr. Hills.H, 440 units, 2007 Imperial Wharf, 1300 units, 2002

7 8

Moreton Street, 100 units, 2012

9 10 11

Evelyn Street, 190 units, 2006 Century House, 1100 units, 2002

12

Royal Wharf, 1200 units, 2016

1

Material Store, 1700 units, 2017

1 12

18

8

7

2

Lanmor house, 120 units, 2015

2

9

11

10

17

1514

13

16

3

3

Soho, 34 units, 2015

4, 5

M.R. site hotel, 280 units, 2018

4 5

M.R. site residential, 540 units, 2018

Dubbelkarm

Dubbelkarm

Dubbelkarm

Barking building 3, 2100 units, 2009

6

6

Det finns fler än 40 fastigheter i England på LEIABs hemsida som har fönster 
och fönsterdörrar från LEIAB. Ett axplock på 18 fastigheter visas nedan.
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Maiden Lane

Objektsnamn: Maiden Lane
Kund: John Sisk & Son Ltd
Byggår: 2014-2017
Fönstermodell: Stil
Ort: London
Adress: Maiden Lane
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 2900

Referenser i London – Maiden Lane

Maiden Lane är LEIABs hittills största enskilda order. Den stora ordern är 
på ca 22 Mkr och omfattar ca 2900 produkter såsom fönster, fönsterdörrar 
och skjutdörrar. Ordern omfattar ett flertal byggnader inkluderat ett högre 
hus på 20 våningar för ett nytt bostadskvarter i centrala London. Kvarteret 
är beläget vid Kings Cross, bara några kilometer från Piccadilly Circus. 

Kravet på ljudreduktion var mycket högt och flera av produkterna har 
testats för att klara Rw 60-69 dB. Projektet innehåller även ett flertal 
specialfönster i form av sk louvers (fönster med galler för ventilation).  

LEIAB har genom åren levererat ett flertal relativt stora projekt till London. 

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/11068/john-sisk---son-ltd/maiden-lane/

Dubbelkarm

https://www.leiab.se/referenser/r/11068/john-sisk---son-ltd/maiden-lane/
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Referenser i London – Material Store

Ordern omfattar fyra byggnader, inkluderat ett högre hus på elva våningar, för 
ett nytt bostadskvarter i London med ca 200 lägenheter. Första leveransen 
skedde i mars 2017 och med efterföljande leveranser under ca 6 månader.

Bostadskvarteret ligger alldeles bredvid järnvägen och även bara två kilometer 
från storflygplatsen Heathrow. Speciellt närheten till järnvägen medför att det 
är relativt höga krav på en stor ljudreduktion.

Beställaren har ställt krav på att produkterna ska klara specifika ljudtester, för 
specifika ljudfrekvenser, utförda på produkter i samma storlek och utförande 
som är tänkta för byggnaderna. Såväl LEIAB som några av våra 
underleverantörer har fått lägga ner en hel del arbete på att ta fram produkter 
som till slut klarade ljudtesterna. Speciellt viktigt har det varit att klara en hög 
ljudreduktion för de låga ljudfrekvenser som uppstår från järnvägen.

De flesta fönstren och fönsterdörrarna är relativt stora och går från golv till tak 
med bredd 1200 mm x höjd 2500 mm. Fler än 500 st, av totalt 1700 st
produkter, utförs med dubbla karmar pga mycket höga ljudkrav. Karmdjupet 
kan varieras mellan 245 - 285 mm. Med LEIABs dubbel-karm-lösning kan 
ljudreduktion upp till Rw 69 dB uppnås.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/11828/invest-mag-ltd-/material-store/

Material Store

Objektsnamn: Material Store
Kund: Interserve and Invest Mag Ltd
Byggår: 2016-2018
Fönstermodell: Royal
Ort: London
Adress: Blyth Road
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 1700

Dubbelkarm

https://www.leiab.se/referenser/r/11828/invest-mag-ltd-/material-store/
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Referenser i London – Royal Wharf Townhouses

Royal Wharf Townhouses

Objektsnamn: Royal Wharf Townhouses
Kund: Ballymore Group
Byggår: 2015-2016
Fönstermodell: Royal
Ort: London
Adress: Barrier Point Road
Typ: Nybyggnad
Antal produkter: 1165

Historien bakom LEIABs nya Royalmodell är ganska enkel och självklar 
sett med lite distans. Under de senaste åren har vi fått allt fler frågor 
kring hur dräneringshålen kan göras mindre framträdande - helst vara 
dolda. Det gäller främst för fönsterbyten i äldre och "pampigare" 
fastigheter där valet är fönster i en ljus kulör. Med en mörk kulör 
försvinner dräneringshålens framträdande roll.

Vi blev även utmanade under 2015 av några arkitekter att ta fram en 
stilren design på ett fönster med dolda dräneringshål till ett nytt 
exklusivt bostadsområde i London alldeles nära Themsen.

Tillsammans med arkitekterna för det nya bostadsområdet Royal Wharf
tog vi fram fönstermodellen Royal. Utmaningen bestod inte bara i 
designen, dolda dräneringshål och dolda luftintag för ventiler, utan 
även att det skulle gå att tillverka relativt stora, och därmed tunga 
produkter, som ska fungera bra under många års användande

Bostäderna i Royal Wharf har en generös takhöjd. De helglasade 
fönstren och fönsterdörrarna ska klara av en höjd på minst 2500 mm 
med en god funktion under många års användande. Med tanke på de 
relativt höga ljudkraven och krav på personsäkerhet och solskydd är 
glasen relativt tunga. De största enheterna väger ca 300 kg per styck.

Under 2016 levererade LEIAB fler än 1100 produkter ur Royalmodellen 
till olika fastigheter inom området Royal Wharf.

Se fler bilder på LEIABs hemsida:
https://www.leiab.se/referenser/r/11498/ballymore-group/royal-wharf---townhouses/

Ny modell

https://www.leiab.se/referenser/r/11498/ballymore-group/royal-wharf---townhouses/
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Eftermarknad

Efter leveransen

Ibland behövs det ytterligare stöd efter att produkterna är levererade. Till detta har vi vår eftermarknadsavdelning som är till för att hjälpa våra kunder med 
frågor eller eventuella problem de har angående våra produkter.

De saker vi hjälper till med kan vara:

• Instruktioner eller hjälp att justera produkterna för optimal funktionalitet.
• Råd om handhavande och underhåll av fönster och fönsterdörrar.
• Beställning av kompletterande materiel om någon av produkterna blivit förstörd eller skadad.
• I de fall det visar sig vara något fel på produkten hjälper vi till med reparation eller utbyte av felaktiga komponenter enligt våra garantier.
• Rekommendationer av lokala hantverkare och kontakt med dem för t.ex. glasbyten eller reparationer.

Vår eftermarknadsavdelning består av personer som har jobbat i vår tillverkning och som har en god kunskap om alla delar av våra produkter. Vid arbeten ute 
på fältet får de även stöd av den personal från vår tillverkning som besitter den bästa kunskapen om den aktuella delen i produkten. 
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Om LEIAB och vår miljö

Vi finns mitt i Småland
Vår fabrik och vårt huvudkontor finns i Mariannelund - 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 
150 anställda. Cirka 20 procent av vår omsättning på ca 220 miljoner kronor går på export. LEIAB ingår i K-Svets Förvaltning 
AB och är systerföretag med bl a H-Fönstret. Samarbetet inom koncernen ger oss styrka och kompetens inom byggteknik.

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. Detta i kombination med modern produktionsteknik, en intrimmad process med tydlig ansvarsfördelning och väl inarbetade 
underleverantörer har bidragit till att vi idag har en leveransprecision och kvalitet som få kan mäta sig med inom träindustrin.

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 väl inarbetade rutiner 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 funktionsgaranti och 10 års garanti 
mot kondens i isolerrutor. Detta förutsätter naturligtvis att våra skötselanvisningar efterföljs.

Vi värnar om naturen
Vi har en utarbetad miljöpolicy som produktionen följer från order till leverans av färdiga produkter. Miljöpolicyn är framtagen utifrån LEIABs miljöledningssystem 
som bl a innehåller en miljöutredning och beslutade miljömål. Våra miljömål följs upp och vi försöker göra ständiga förbättringar. Som exempel kan nämnas att vi 
redan 2001 ersatte lösningsmedelsbaserad färg med vattenbaserad färg för målning av våra trädetaljer. Det skonar den yttre miljön men skapar även en ren och 
trygg arbetsmiljö för vår målningspersonal. Som första fönstertillverkare har vi även sedan flera år tillbaka börjat lackera aluminiumprofiler på ett miljövänligt sätt. 
Metoden innebär att det miljöfarliga ämnet krom, helt ersätts av miljövänliga substanser. Kvalitén är densamma. 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 för både naturen och våra anställda. Aluminium kan dessutom återvinnas utan kvalitetsförluster. Vid återvinningen går det bara åt 
en bråkdel av den energi som krävdes för att producera den ursprungliga metallen. Detta tydliggör de miljömässiga fördelarna med att använda återvunnet 
aluminium. Mer än 30% av aluminiumet i våra fönster är återvunnet aluminium. 

Lång livslängd för både produkten och miljön
Vi har under många år utvecklat och förfinat den produkt som idag har mycket svårslagen livslängd. 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. 

3 tim till Göteborg



51

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

Kontakta oss

LEIAB Fönster AB
Fagersjögatan 3
598 97 Mariannelund

tel.: +46 496 707 00
fax: +46 496 211 60
email: info@leiab.se
www.leiab.se

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 220 Mkr.


