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ekonomifönster
Unikt behandlade för Dig som både värdesätter
hög kvalitet och tänker på vår miljö.
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Det är trots allt
kvalitet och utförande som står sig
mot naturens krafter.
Y-Te ligger på romelåsens sydsluttning i Skåne. Vi har

är av högsta klass: träkvaliteten, behandlingen, funktio-

en lång tradition bakom oss vad gäller tillverkning och

nen och detaljerna. Vi är först ut som fönstertillverkare

behandling av ekonomi- och stallfönster med optimal

att impregnera samtliga produkter med unik kinaolja,

funktion och lång livslängd.

en ren naturprodukt.

Tillverkningsprocessen genomgår en ständig utveckling och vi är noga med att samtliga delar i processen

målsättningen är och har alltid varit att tillverka
fönster av högsta kvalitet. Det är vi mycket stolta över.
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Det moderna garantifönstret.
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Utvald senvuxen norrlandsfur
karmdimension 55 x 105 mm
Bågens dimension 56 x 68 mm
Impregnerat med kinaolja i brunsvart kulör
överfalsat
karmtätningslist av ePDm-gummi runt hela bågen
och runt glaset
Aluminiumlist nedtill på bågen (undre glaslist)
öppnas inåt
Steglösa öppningsbeslag av rostfritt stål
Även fast (ej öppningsbart) utförande
2-glas isolerruta D4-15,float-glas av högsta kvalitet
lättskött, endast två sidor att rengöra
Spår för fönsterbleck

Tillval:
• Spröjs, utanpåliggande eller mellan glasen
• kinaolja med andra kulörer eller kinaolja+täckmålat
enligt nCS/rAl-skalan
• Specialmått
• 2-glas isolerruta energi (u-värde 1,3) D4-15
• Specialglas
• Skyddsgaller

R

Thermo
g l A S AT vA lv / h A lv m å n e
Det moderna kulturfönstret.
när Du önskar bevara gammal stil och/eller sätta personlig
prägel på Din gård.
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Som första
stallfönstertillverkare lämnar vi garanti
på hela fönstret.
T r Ä k V A l I T e T . Virket är av utvald senvuxen norr-

S T e G l ö S A ö P P n I n G S B e S l A G . Samtliga metall-

landsfur. Detta ger våra fönster två viktiga egenskaper:

delar till fönsterbeslaget är av rostfritt stål.

ett hårt virke med täta årsringar och hög formstabilitet.

G l A S . endast det bästa är gott nog. 2-glas thermo

B e H A n D l I n G . Impregnering sker med unik kina-

(u-värde 2,9) och 2-glas thermo energi (u-värde 1,3)

olja. Det borgar för djup inträngning i det hårda virket

med 4 mm float-glas av högsta kvalitet.

samtidigt som ytfinishen förbättras.

Allt detta ger Dig en omfattande trygghet när Du
väljer livskraftiga och miljövänliga fönster från Y-Te.
R

Thermo
Det moderna kulturfönstret.
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Den unika behandlingen.
Vi på Y-Te har funderat mycket på hur vi skall

oöverträfflig inträngningsförmåga, den är UV-

kunna förbättra vårt fönstersortiment och sam-

resistent, ger en bättre ytfinish än andra oljor

tidigt vara skonsamma mot miljön.

och fungerar utmärkt ihop med mycket höga

lösningen visade sig vara enkel och ex-

furukvaliteter. kinaoljans egenskaper gör att

klusiv. Vi behandlar samtliga våra fönster med

inga metaller eller andra tillsatser behövs, en

den unika kinaoljan som utvinns genom att

ren naturprodukt. Till skillnad mot annan

krossa nötterna från det kinesiska Tungträdet

impregnering innehåller denna rötskyddsbe-

(Aluritis Forte). Trädet växer vilt i kina och på

handling ingen lacknafta.

plantager i nord- och Sydamerika.
Denna extremt fina olja får man fram

För att få fram olika kulörer på våra
fönster tillsätter vi endast pigment. Vi lämnar

genom att råoljan först extraheras och sedan

upp till 10 års rötskyddsgaranti på laserade

lagras i 1-2 år. kinaoljans korta molekyl ger en

fönster. Bättre och enklare kan det inte bli.
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grönvik, hASSlArp

ekArpS gård, Skurup

hviderupS godS, eSlöv

björkhAgA. hoby

hviderupS godS, eSlöv
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Hantverket
Produktionen av våra fönster sker sedan många år

ligger våra fönsterprodukter långt framme i utveck-

i samarbete med genuina snickare med nedärvd

lingen.

känsla för träets möjligheter och med högsta krav
på material och bearbetning.

Detta innebär att Y-Te Fönster är ett av de
marknadsledande märkena i Sverige.

Idag används en ny processteknik för att kunna

Vi önskar Dig varmt välkommen att rådfråga

hantera den nya impregneringstekniken på ett

oss eller någon av våra kunniga återförsäljare som

effektivt och rationellt sätt.

finns över hela landet.

Därmed ligger allt arbete från timmerråvara till

Vi ger Dig goda råd och hjälp med allt Du kan

färdigt fönster under ett tak. Tack vare detta, både

tänkas behöva inför Din beställning av funktionella,

vad

livskraftiga och miljövänliga fönster från Y-Te.

tillverkning

och

produktutveckling,

Adress och Säte:
Y-Te AB
ekarps Gård
274 92 Skurup

Telefon:
0411-53 69 00

Fax:
0411-53 69 05

www.y-te.se

info@y-te.se

WikingTryck AB 2012.

R

Med reservation för
konstruktionsändringar.

gäller

