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Vilka fönster ska jag använda till klimatskalet för bästa 
energiprestanda, kvalitet och inomhuskomfort?

Lösningsförslag fönster i klimatskal

• PH-certifierade fönster som ger minimala värmeförluster

• Tunna karmar max glasyta för solvinster & dagsljusbehov

• Samma karmdimension ger enhetligt utseende

• Förmonterad lufttäthet, anslutningsdetaljer, köldbryggor

• Valfri kulör/behandling av vackert trä på insida

• Utvändig underhållsfri aluminium i valfri RAL-kulör

• PH-referensprojekt i Sverige: skolor, förskolor, bostäder
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Referensobjekt:
Bostadshus, Umeå - Passivhus

smartwin

Montage

Referensobjekt:
Radhus, Linköping - Passivhusteknik

smartwin

Montage
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Referensobjekt:
Villa Skoghem, Åre - Passivhusteknik

smartwin

Montage

Referensobjekt:
Kollektivhuset Stacken, Göteborg - Passivhus

smartwin

Montage
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Hur undviker man övertemperaturer och vem kan 
hjälpa till med projektspecifika speciallösningar? 

Lösningsförslag solavskärmning 
och speciallösningar

• Utvändig solavskärmning är effektivast - tar bort 

solenergin på sommaren och undviker övertemperaturer

• Fabriksmonterad solavskärmning för högsta kvalitet

• Vertikal markis eller utvändiga lameller (persienner)

• Speciallösningar med funktion - solavskärmning

• PH-referensprojekt i Sverige: skolor, förskolor, bostäder
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Referensobjekt:
Elmeskolan, Älmhult - Passivhus

smartwin

Warema

Fönsterboxar

Montage

Invändiga & 
utvändiga 
anslutningar

Referensobjekt:
Hedlunda förskola, Umeå - Passivhus

smartwin

Warema

Fönsterboxar

Montage



08.10.2017

6

Vårt projekt behöver allt detta – samt glasfasader 
och entrépartier! Hur gör vi nu?! 

Lösningsförslag glasfasader 
och entrépartier

• PH-certifierade glasfasder ger minimala värmeförluster

• Stomme av stål, aluminium eller vackert trä på insida

• Entrépartier integreras i glasfasader

• Utvändig underhållsfri aluminium i valfri RAL-kulör

• Takfönster och brandklassade fönster

• PH-referensprojekt i Sverige: skolor, förskolor, bostäder
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Referensobjekt:
Villa Circuitus, Växjö - Passivhus

smartwin

RAICO

Montage

Referensobjekt:
Högåsskolan, Knivsta - Passivhus

smartwin

RAICO

Warema

Montage
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Referensobjekt:
Högåsskolan, Knivsta - Passivhus

smartwin

RAICO

Warema

Montage

Varumärken – internationellt kända 
och ledande

Fönster, fönsterdörrar, hörnfönster,
skjutdörrar, ytterdörrar

Glasfasader, brandklassade fönster, 
takfönster, dörrar, entrépartier

Solavskärmning, utvändig markis (ZIP-screen), 
utvändig persienn (Venetian blinds)

Brandklassade ytterdörrar

Lufttäta, vindtäta och fuktsäkra lösningar



08.10.2017

9

Kontaktinformation – lösningar klimatskal

• Smartwin AB byter namn till building well

• building well erbjuder rådgivning, samordning och 

projektering av klimatskalets olika delar

• building well erbjuder komponenter och lösningar från 

ledande internationella varumärken och koncept

• building well samarbetar med SIA i2 inom planering, 

tillverkning (smartwin och RAICO), logistik och montage

• building well och SIA i2 har passivhusutbildad personal

• www.buildingwell.se • info@buildingwell.se


