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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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Thermo
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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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

Y-TE FÖNSTER_V12:Y-TE FÖNSTER 2012-02-15 13.16 Sida 5

10
10

ÅRS

GA RA N T I

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.
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Med reservation för
konstruktionsändringar.

gäller

ECO THERMO
Det nya budgetfönstret

Underhållsfritt
Få tid över till annat i livet, än underhåll
Ekonomiskt
Få pengar över till annat, utan att dra ner på kvalitén
100% Återvinningsbart
Tänk på våra barn och djur, värna om miljön
Underhållsfritt - Ekonomiskt - 100% Återvinningsbart

Specifikation
• System Ideal 4000 Softline, från Aluplast
med 5 kammare inkl stålkärna
• Karmdjup 70 mm
• Öppnas inåt, underkantshängt
• Underhållsfritt
• Kulör vit
• 2-glas energi, U-värde 1,3
Tillval
• Fast, ej öppningsbart
• Spröjs mellan glasen
• Annan kulör utvändigt, eller båda sidor
• Specialstorlekar
• Valv

Fråga gärna våra kunniga säljare för bästa råd

STÅLFÖNSTER UNIK
Med Y-TE´s stålfönster får du mera tid för hästen

DET UNIKA STÅLFÖNSTRET FÖR DIG OCH DIN HÄST
• Sidohängt, så att din häst kan titta ut och enkelt för dig att vädra.
• Galvaniserat stål, vilket innebär underhållsfritt för dig och även att
hästen inte kan bita sönder karmen.
• Bruten köldbrygga, vilket innebär att du slipper kondens på insidan
av fönstret, och tråkiga fläckar på väggen undertill.

TID OCH EKONOMI FÖR DIG - TRIVSEL FÖR DIN HÄST

Specifikation
• Svetsade precisionstuber av varmförzinkat stål
• Karmens dimension 40x82 mm
• Bågens dimension 40x38 mm
• Kraftiga gångjärn (tillåter utvändig smyg upp till 6 cm)
• Profilerat galler av 12 mm rundjärn
• 2-glas isolerglasruta D4-12
• Två uppställningslägen - 180° alt. vädringsläge
• Vinklat slutbleck för regling i vägg ingår
• Vänster eller högerhängt
Tillval
• Fast, ej öppningsbart
• Härdat glas, istället för galler
• Spröjs mellan glasen
• Glasat valv
• Pulverlackering i valfri RAL-kulör
• Specialmått
• Brandklass E30

Fråga gärna våra kunniga säljare för bästa råd

Det enkla hästfönstret för det oisolerade stallet

Hästfönstret för dig som har höga krav på ett enkelt fönster.
Utvecklat och konstruerat för att sitta i ditt utestall.
Karmen, är tillverkad av varmförzinkad Z-profil.
Bågen, består av varmförzinkad stålprofil, 6 mm enkelglas och
galler på insidan.
Sidohängt, valfritt höger eller vänster.

Med reservationer för konstruktionsändringar
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Ekonomidörrar
Unikt behandlade för Dig som både värdesätter
hög kvalitet och tänker på vår miljö.
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Y-TE YTTERDÖRR

Ytterdörren kan tillverkas i flera olika utföranden efter
dina önskemål. Dörren skall klara både högsommarvärme och sträng kyla och det ställer stora krav
på tillverkningsprocessen. Du kan även beställa din
Ytterdörr med exakt karmyttermått och som villadörr.
Ytterdörren finns i storlekar från bredd 8 dm upp till
bredd 25 dm, samt höjd upp till 25 dm.

Dörrfakta

Vanliga tillval

Tjocklek 75 mm
U-värde 0,5 W/m2°C
Utsida 9 mm spårad plywood
Insida 6 mm slät plywood
L-järnströskel
Ramkonstruktion av vändlimmad
och fingerskarvad fur
Karmdim. 55x118 mm
Dubbelfalsad
Infräst tätningslist
Väderbeständigt limmad
60 mm cellplastisolering
Tappbärande gångjärn
Assa 565
Spanjolett på pardörr
Droppbleck

Grundbehandling med
färglös kinaolja,
brunsvart eller nötbrun kinaolja
Täckmålning, se kulörkarta
Ektröskel eller släplist
Fyrkantströskel
AD-lås
Valvdörr
21-graders dörr
Isolerglas, fiskbensmönster
och sparkplåt
Trycke och
täckskyltar
Specialmått
halvdörr
Ytterdörr
hästdörr
R

Här kan Du se ett litet urval av dörrmodeller levererade till nöjda kunder.

Fiskbensmönstrad ytterdörr med glasurtag ”Ruter Ess”.
Täckmålad med NCS-kulör.

Ytterdörr med bröstning och valv.
Behandlad med färglös kinaolja.
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Y-TE EXKLUSIV

Exklusivdörren är tillverkad för att tåla mera belastning och blåst. med sin tjocka isolering och grövre
gångjärn är den ännu tåligare. Ett bra val till djurstallar m.m. Du kan även beställa din Exklusivdörr med
exakt karmyttermått. Y-TE Exklusiv finns i storlekar
från bredd 8 dm upp till 30 dm, samt höjd upp till
30 dm.

Dörrfakta

Vanliga tillval

Tjocklek 75 mm
U-värde 0,5 W/m2°C
Utsida 9 mm spårad plywood
Insida 6 mm slät plywood
L-järnströskel
Ramkonstruktion av vändlimmad
och fingerskarvad fur
Karmdim. 55x118 mm
Dubbelfalsad
Infräst tätningslist
Väderbeständigt limmad
60 mm cellplastisolering
Tappbärande gångjärn 215 mm
Assa 565
Spanjolett på pardörr
Droppbleck
Grundbehandling med
färglös kinaolja
Efterbehandlingskit med
brunsvart kinaolja
Trycke och täckskyltar
Karmskruv adjufix

Nötbrun kinaolja
Täckmålning, se kulörkarta
Ektröskel eller släplist
Fyrkantströskel
AD-lås
Valvdörr
Isolerglas, fiskbensmönster
och sparkplåt
Specialmått
hästdörr

R

Exklusiv

Här nedan kan Du se Exklusivdörren i parmodell med olika lösningar.

Exklusivdörr med kattlucka.

Valvad Exklusivdörr med sparkplåt i rostfritt stål.
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Y-TE hÄSTDÖRR

Y-TE hästdörr finns både som Ytterdörr och
Exklusivmodell. Ytterdörren är den vanligaste stalldörren. Exklusivdörren är utrustad med kraftigare
gångjärn, karmskruv adjufix, trycke och täckskyltar
samt är grundbehandlad med färglös kinaolja.
hästdörren finns i storlekar från bredd 10 dm upp till
25 dm, samt höjd upp till 25 dm.
Dörrfakta: Se Exklusivdörr och Ytterdörr
Hästdörrens fakta

Vanliga tillval

Dörren delas 122 cm från
underkant och förses med
droppbleck på undre dörrbladets överkant.
Skjutregel finns mellan
dörrbladen.

Se respektive dörrmodell.

R

Hästdörr

Exklusivdörren tillverkas även som Uteboxdörr med förstärkning och rund vridknopp på
in- och utsidan.

Här kan Du se Y-TE hästdörr både som
enkel- och pardörr.

Y-TE Uteboxdörr. Behandlad med täcklasyr.

Y-TE Hästdörr som pardörr.
Behandlad med brunsvart kinaolja.
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Y-TE BUDGET

Budget är dörren för kallförrådet eller soprummet. En
enklare lösning där dina krav på dörren är mindre.
Budgetdörren finns i storlekar från bredd 8 dm upp till
bredd 25 dm, samt höjd upp till 21 dm.

Dörrfakta

Vanliga tillval

Tjocklek 52 mm
Utsida 6 mm spårad plywood
Insida 6 mm slät plywood
L-järnströskel
Ramkonstruktion av vändlimmad
och fingerskarvad fur
Karmdim. 46x92 mm
Spanjolett på pardörr
Väderbeständigt limmad
40 mm cellplastisolering
Tappbärande gångjärn 110 mm
Assa 565

Ektröskel eller släplist
Fyrkantströskel
Grundbehandling med
färglös kinaolja
Trycke och täckskyltar

R

Budget

Y-TE INNDERDÖRR

Y-TE PENDELDÖRR

Den tåliga innerdörren för placering
inne i dina byggnader. Dörren finns
i storlekar från bredd 8 dm upp till
bredd 25 dm, samt höjd upp till
25 dm. Kan även fås som pendeldörr med eller utan siktruta.

Dörrfakta
Tjocklek 52 mm • Utsida och insida 6 mm
slät plywood • Ramkonstruktion av vändlimmad och fingerskarvad fur
Utan tröskel • Karmdimension 46x92 mm
Väderbeständigt limmad • 40 mm cellplastisolering • Tappbärande gångjärn 110 mm/
Pendelgångjärn • Assa 2014

Vanliga tillval
Grundbehandling med färglös kinaolja,
brunsvart eller nötbrun kinaolja
Tröskel, trycke och täckskyltar
Glasurtag med enkelglas

R

Innerdörr

R

Pendeldörr
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Y-TE BRANDDÖRR STÅL

Dörren till källaren, pannrummet eller där det krävs en
brandklassad dörr. Finns även som pardörr.
Förvarar du stora värden i din sadelkammare? Ditt
svar är säkert ja. Ståldörren kan även fås som
inbrottsskyddande dörr med laminatbeklädnad för att
bättre smälta in i stallmiljön. Dörren finns både som
inner- och ytterdörr.

Dörrfakta

Vanliga tillval

Tjocklek 54 mm
Foderbildande karm av stål
Grundmålad som bilden
Assa Evo 310
Lagrade gångjärn
Anslagströskel av stål
Spanjolett på pardörr
Brandklass A 60 (EI 60)

Varmförzinkad
Dörrstängare
Brandklass A 120
Trycke och täckskyltar
NCS-kulör

R

Branddörr

Vi på Y-TE samarbetar med snickare där hantverket
gått i arv från generation till generation.
Tillverkningsprocessen är datastyrd på hög nivå,
vilket innebär att man skräddarsyr produkterna helt
enligt kundernas önskemål.
Vi önskar dig varmt välkommen att rådfråga oss
eller någon av våra kunniga återförsäljare som finns
över hela landet. Vi ger dig goda råd och hjälp med
allt du kan tänkas behöva inför din beställning av
funktionella och miljövänliga dörrar från Y-TE.

R

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

Med reservation för konstruktionsändringar. WikingTryck AB 2012.

TID OCH EKONOMI FÖR DIG

KULÖRKARTA

RAL 6005
NCS S7020 B90G

RAL 5009
NCS S5030 R90B

RAL 3009
NCS S 5040-Y80R

RAL 7037
NCS S6000-N

Vit
RAL 9010
NCS 0502-Y

** Svart (Se garantivillkor)
RAL 9005
NCS S 9000-N

Färgen har stor betydelse för totalintrycket på din ekonomibyggnad.
Därför erbjuder Y-TE dig täckmålning i flera standardkulörer.
Färgen är av mycket hög kvalité och ger bland annat ett
effektivt skydd mot naturens påfrestningar.
Andra kulörer offereras på begäran.
(Av vissa trycktekniska skäl kan vissa kulörer avvika)

** Vi avråder från svarta eller mörkt målade dörrar.
På grund av kraftig värmeabsorption så finns det risk att
dörren kan kröka sig. Se gällande garantivillkor för trädörrar.

Täckmåla din Exklusiv eller Ytterdörr

STÅLDÖRR UNIK
Med Y-TE´s uteboxdörr får du mera tid för hästen

• Galvaniserat stål, vilket innebär underhållsfritt för dig och även att
hästen inte kan bita sönder dörren.
• Bruten köldbrygga, vilket innebär att du slipper kondens på insidan.
• Rejäl karm och gångjärn, så att du får utvändig smyg, vilket gör det
mer estetiskt rätt.
• Högsta kvalité, för bästa funktion och säkerhet, så att både du och
hästen känner trygghet.

SÄKERHET - FUNKTION - TRYGGHET

Specifikation
• Svetsade precisionstuber av varmförzinkat stål
• Karmens dimension 45x85 mm
• Boxlås och skjutregel i undre dörrblad
• Kraftiga gångjärn ( som tillåter utvändig smyg)
• Profilerat galler av 12 mm rundjärn
• 2-glas isolerglasruta D4-12
• Plastplank 32 mm
• Vinklat slutbleck för regling i vägg
• Vänsterhängd
Tillval
• Annan utfyllnad i underdelen
• Pulverlackering i valfri RAL-kulör
• Specialmått
• Låskista med rund knopp i undre dörrblad
• Valv
• Högerhängd

Fråga gärna våra kunniga säljare för bästa råd

FÖRRÅDSDÖRR
Den lite bättre förrådsdörren

Förrådsdörren tillverkas upp till 25x21
Tillverkas även i specialmått för att
passa dina behov
Tillverkas även som 18° dörr

Dörrfakta
 Tjocklek 62 mm
 Utsida 6 mm björkplywood
 Insida 6 mm björkplywood
 L-järnströskel
 Spanjolett på pardörr
 Ramkonstruktion av vändlimmad
och fingerskarvad fur
 Väderbeständigt limmad
 50 mm cellplastisolering
 Karmens dimension 45x105 mm
 Tappbärande gångjärn 110 mm
 Assa 565
Vanliga tillval
 Ektröskel eller släplist
 Fyrkantströskel
 Specialmått
 18° aluminiumfolie
 Mönstrad utsida, typ fiskben
 Sparkplåt
 Grundbehandling med
färglös kinaolja
 Isolerglas
 Trycke och täckskyltar

Fråga gärna våra kunniga säljare för bästa råd

Adress och säte:

Telefon:

Fax:

Y-TE AB
Ekarps gård
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00

0411-53 69 05

www.y-te.se

info@y-te.se

