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Spröjs är en vacker tidsmarkör, 
dessutom bryts ljuset mjukare med 
uppdelade fönsterrutor och framhäver 
det som skiljer ute och inne. 

Alla kan skapa sin egen byggnadstradition. Lämna över 
ett gediget hantverk med fönster du kan vara stolt över. 
Med händerna skapar vi inte bara för dig, utan också för 
dina barnbarnsbarn.

I vår lilla moderna fönsterfabrik i Lingbo, Hälsingland,  
förenar vi gammal hantverkstradition med modern 
teknologi och fönsterproduktion. Här arbetar cirka 30 
mångkunniga hantverkare med att tillverka Lingbo  
Kulturfönster anpassade efter dig och ditt hus. Fönster 
som binder familjer samman, generation efter generation. 
Hos oss kan du börja din egen byggnadstradition, i syfte 
att föra kulturarvet vidare.

Liksom medlemmarna i din familj har varje byggnad 
karaktärsdrag, ett eget sätt. Att lära känna dem och förstå 
vad som passar kräver gedigen kunskap, ödmjukhet och 

ett visst tålamod. Våra hantverkare och experter har det 
som krävs för att hjälpa dig framåt.
 
Vårt arbete grundar sig på årtionden av samlad kunskap 
om trä och naturens olika effekter. Vi använder händerna, 
traditionerna och levande material när vi bygger fönster 
som förr, hållbara och starka. Detta i kombination med 
modern teknologi gör att fönstren bevarar husets värme 
och släpper in ljuset på ett vackert sätt. 

Hos oss ligger inga fönster i lager. Vi tillverkar ditt kultur-
fönster först när du har gjort ditt val. Fönstrets väg genom 
den lilla fabriken i Lingbo tar ungefär en vecka, från 
inkapning till målat, monterat och kittat fönster. Självklart 
handkittar vi och förser ditt fönster med tidstypiska detaljer 
som spröjs, fönsterhakar och vädringbeslag. I övrigt är det 
endast din fantasi som sätter gränser. 

Börja din egen tradition
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Fönstertraditionen i Lingbo går långt tillbaka i tiden. Allt 
började redan 1894 när Finnés Snickerifabrik etablerades 
i Lingbo. Finnés Snickerifabrik drev sågverk, hyvleri och 
snickerifabrik och startade även en yrkesskola i slutet av 
1950-talet. Sedan dess har ägarna och verksamheten 
varierat fram till 1992 när Lingbo Snickeri bildades. 
Svenska Fönster beställde till en början fönster av Lingbo 
Snickeri, men tog sedan över verksamheten 2007.  

Idag står Lingbo Kulturfönster som ett helt unikt varu-
märke under Svenska Fönster. Den lilla fabriken förenar 
gammal hantverkstradition med modern teknologi och 
fönsterproduktion. Här arbetar 30 mångkunniga hant- 
verkare med att tillverka Lingbo Kulturfönster. Fönster 
som binder familjer samman, generation efter generation.

Vårt arbete bygger på äldre tiders hantverkstraditioner från 
Hälsingland. Här har skogsbruket och hantverket alltid 
varit en viktig del av kulturen. Än idag hämtar vi råmaterialet 
till Lingbo Kulturfönster från de närbelägna skogarna. 

Som traditionen bjuder använder vi stamblock, de finaste 
rotstockarna av furu, för att få fram hållbara och starka 
fönster. Vi använder händerna och levande material när 
vi bygger kulturfönster enligt Hälsingetraditionen, med 
profilerad karm, innerbåge och ytterbåge. 

I Lingbo är hantverkstraditionen levande och våra  
hantverkare är experter på fönster. 

Med rötter i gammal  
hantverkstradition

Visste du att:
Fönsters utformning och dess placering har alltid betytt 

mycket för husets karaktär, utöver de viktiga funktionerna att 

släppa in ljus och bevara husets värme. Redan på 1600-talet 

började man använda glas i finare hus och sedan dess har 

många stilar följt, däribland allmoge och villaromantik 

under andra hälften av 1800-talet och senare jugend, 

nationalromantik och klassicism fram till 1930-talets funkis. 

Till en början använde man enkelglas, men under 1800-talets 

andra hälft introducerades innanfönstren. 

Låt ett fönster från Lingbo 
framhäva husets yttre och 
inre karaktär. Släpp in det 
naturliga ljuset. 
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När du har gjort ditt val tar 30 par händer vid och formar  
ett kulturfönster som passar dig och ditt hus. Vi är stolta 
över det hantverkskunnande som har förts vidare från 
generation till generation av hantverkare i Lingbo. Vårt 
arbete grundar sig på årtionden av samlad kunskap om 
trä och naturens olika effekter.

En viktig del av hantverket är valet av trä. Vi hämtar 
råmaterialet till Lingbo Kulturfönster från stamblock. 
Karaktäristiskt för stamblock är att träet är friskt, full- 
moget, rakt och tätvuxet med hög halt av harts, vilket gör 
det formstabilt och hårt. En av de viktigaste faktorerna i 
valet av stamblock är att beståndet är tillräckligt gammalt. 

Den totala åldern i beståndet ska vara över 100 år för att 
kvistarna ska ha hunnit övervallas, det vill säga att såren 
efter kvistarna har täckts med ved. 

Den stora skillnaden jämfört med förr är att fabriken  
i Lingbo är modernt utrustad med 2000-talets teknologi 
jämte traditionellt hantverkskunnande. Processerna är 
desamma men maskinparken byts ut allteftersom för 
att ytterligare höja effektiviteten och kvaliteten. På så 
sätt får vi ännu mer tid över till hantverket. Jämfört med 
andra fönster har kulturfönster större komplexitet. Vi som 
arbetar i fabriken är därför mångkunniga och hjälps åt i de 
olika moment som ditt fönster passerar under skapelsen.

Hållbar råvara – lång livslängd

Med våra händer formar vi ditt fönster 
enligt gammal svensk hantverkstradition.

Förstärk karaktären med handkittade 
glasdelande spröjs i olika utföranden, 
färgat glas eller kulturglas som ser ut 

som gammalt munblåst glas.
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Med händerna skapar vi inte bara för dig, 
utan också för dina barn och barnbarn. Vår 
hantverkstradition blir till din familjetradition.

Egenskaper

 » Kopplat 2+1-glas.
 » U-värde 1,2 som standard och 1,0 som tillval.
 » Varje fönster är handkittat.
 » Tillverkade av stamblock från furu.
 » Båge och karm i Hälsingeprofil.
 » Insida och utsida i natur eller täckmålat.
 » Fönsterhakar är standard. Handtag och låsanordning finns som tillval.
 » Vädringsbeslag.
 » Du väljer storlek, proportioner och tillval. 
 » Vi gör även fria former.

Lingbo Kulturfönster finns i en rad olika utföranden. Ovan 
visas ett fönster som har två öppningsbara bågar, fönster-
hakar, vädringsbeslag och vackert utformade spröjs.

Med gångjärn i sidan öppnas våra fönster utåt. De har 
profilerad karm, innerbåge och ytterbåge. Bågen har 
kopplat 2+1-glas, vilket innebär att de kan delas för  
invändig putsning. 

Fönstren går att få i de flesta storlekar och proportioner 
och du kan till och med bestämma formen på ditt fönster. 
Vi handkittar ditt fönster och förser det med tidstypiska 
detaljer som fönsterhakar och vädringbeslag. I övrigt är 
det endast din fantasi som sätter gränser. 

Vi erbjuder glasdelande spröjs i olika utföranden och du 
kan välja färg på bågar, karm och kitt. Glaset går även det 
att få i olika utföranden; prova färgat glas eller varför inte 
välja kulturglas som ser ut som gammalt munblåst glas.

Fönstren ger god värmeisolering och har ett så kallat 
U-värde på 1,2 alternativt 1,0 som tillval. U-värdet anger 
hur mycket värme ett fönster släpper igenom. Ju lägre 
värde desto mindre värme passerar fönstret. Gamla  
tvåglasfönster har ett U-värde på omkring 3,0. Genom att 
byta fönster kan du med andra ord spara mycket energi. 

Precis som i äldre tider använder vi stamblock, de finaste 
rotstockarna av furu, för att få fram hållbara och starka 
fönster som inte behöver bytas. Alla fönster som lämnar 
vår fabrik i Lingbo har behandlats med vattenburen färg 
och impregnering. Kittet är fritt från silikon och lösnings-
medel och kan övermålas med de flesta färgtyper. 

Vill du se och veta mer? Besök lingbokulturfonster.se.

Profilerad karm

Båge i vacker profilFasta spröjs som 
finns i en rad 

olika utföranden.

Traditonella fönsterhakar  
som även går att få i mässing.  

Se samtliga beslag på sid. 16. 

Lingbo Kulturfönster

Vädringsbeslag i vacker 
och genomtänkt design
Se sid. 16.
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Hus har sin egen karaktär, precis som varje 
medlem i din familj. Förstärk den karaktären 
när du väljer fönster och fönsterdörrar. 

Lingbo Fönsterdörrar tillverkas precis som våra kulturfönster i speciellt 
utvalt virke av bästa kvalitet och enligt den vackra Hälsingetraditionen. 
Fönsterdörrarna finns både som enkel- och pardörrar, öppnas utåt och 
har kopplat 2+1-glas, vilket innebär att de kan delas för invändig putsning. 

Fönsterdörren ger god värmeisolering med ett U-värde på 1,2 alternativt 
1,0 som tillval. U-värdet anger hur mycket värme ett fönster släpper  
igenom; ju lägre värde desto mindre värme passerar fönstret. Gamla  
tvåglasfönster har ett U-värde på omkring 3,0. Genom att byta både  
fönster och fönsterdörrar kan du med andra ord spara mycket energi. 

Naturligtvis kan du få dörrarna med speciellt profilerad fast spröjs i flera 
olika utföranden. Precis som med fönstren kan du välja färg på bågar, 
karm och kitt. Vill du ha ett annorlunda glas går det även att få i färg, eller 
varför inte förstärka den gammeldags känslan med kulturglas 
som ser ut som gammalt munblåst glas.

Alla fönster som lämnar vår fabrik i Lingbo har behandlats 
med vattenburen färg och impregnering. Vårt kitt är fritt 
från silikon och lösningsmedel och kan övermålas med de 
flesta färgtyper. 

Vill du se och veta mer? Besök lingbokulturfonster.se.

Bröstning, som är den undre delen av en fönsterdörr med 
tvärpost, kan du få i glas eller med fyllning. Fyllning finns i 
olika varianter och går självklart även att få i olika färger.  
Till vänster visas exempel på hur olika fyllningar kan se ut.

Bra att veta: 
Underkanten på fönsterdörrens glas ska linjera med samma 
kant på fönstret som sitter intill. Därför är det viktigt att välja 
fönster och fönsterdörr med samma glashöjd. På sidan 19 
finner du mer information om detta.

 » Kopplat 2+1-glas.
 » Finns både som enkel- och pardörr.
 » U-värde 1,2 alternativt 1,0 som tillval.
 » Varje fönsterdörr är handkittad.
 » Tillverkade av stamblock från furu.
 » Dörrblad och karm i Hälsingeprofil.

 » Bröstning i glas eller med fyllning.
 » Insida och utsida i natur eller täckmålat.
 » Förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning.
 » In- och utvändigt handtag monteras.
 » Du väljer storlek, proportioner och tillval.

Egenskaper

Tredelad fyllning Tvådelad fyllning

Helglas eller fyllning

Lingbo Fönsterdörr

Pardörr med helfylld bröstning.
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Visste du att:

Fram till början av 1900-talet var fönstersnickerier 

mörka, ofta i rödbrunt, brunt eller grönt. Därefter blev 

det vanligare med ljusa färger. Under 1940-50-talet 

började man måla fönster i två färger, ofta vita bågar 

och mörka karmar i till exempel blått eller grönt. Fram 

till 1970-talet var färgen på fönstersnickerier invändigt 

alltid vitt, oavsett färg på utsidan.

Grön
RAL 6002 

Brun
RAL 8028

Svart
RAL 9011

Grå
RAL 7004

Beige
RAL 1001 

Röd
RAL 3005

Grön
RAL 6002 

Brun
RAL 8028

Svart
RAL 9011

Grå
RAL 7004

Beige
RAL 1001 

Röd
RAL 3005

Kittkulörer:

Fönsterkulörer:

Vit täckfärg 
NCS S 0502-Y

Glas

Kulörer

Precis som fönsters utformning har förändrats över tid 
har den utvändiga färgen på fönster varierat. Vi erbjuder 
sju standardkulörer men du kan givetvis beställa vilken 
färg du själv önskar på ditt kulturfönster från Lingbo. Våra 
standardkulörer speglar de färger som varit vanliga under 
olika tidsepoker. 

Vit är standardfärgen på vårt kitt, men som tillval kan du 
välja bland sex andra färger för att matcha den kulör du 
väljer på ditt fönster. Nedan ser du våra standardkulörer 
för fönster och de kittkulörer som matchar.

Färgat glas:

Ornamentglas:

Glaset är en viktig komponent för att få rätt ljus, atmosfär och för att 
förstärka känslan av ett gammeldags fönster. Beroende på rummet 
fönstret sitter i har även glaset stor betydelse. Nedan beskriver vi 
våra olika tillvalsglas. 

Kulturglas
Ända sedan medeltiden har vi haft glas i våra fönster och tekniken att 
blåsa glas har i stort sett varit densamma fram till början av 1900-talet. 
Vill du förstärka den hantverksmässiga känslan kan du välja ett  
kulturglas som tillval. Kulturglaset liknar i utseende ett gammalt,  
munblåst glas men har samma egenskaper som ett modernt fönster. 

Färgat glas
Från 1850-talet och framåt har klart glas varit vanligast i svenska fönster 
och dessförinnan var fönsterglaset ofta grönaktigt. Det är en gammal 
tradition att använda färgat glas som dekoration. Vill du ha ditt glas  
i någon färg har vi fyra olika att välja mellan.

Ornamentglas
Ornamentglas, vars främsta funktion är att ge insynsskydd, kan vara bra 
att välja till exempel i badrum. Vi har tre olika typer av ornamentglas. 
Illustrationerna till höger visar dess genomskinlighet i jämförelse med 
vanligt klarglas som är standard i våra fönster.

Granit Cotswold

FrostatKlarglas
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Vi skapar fönster som passar ditt hus 
och din familjs karaktär. Du kan till 
och med bestämma vilken form du 
vill ha på ditt fönster.

S00:01

S00:31

S01:30

SPK19

S00:41 S00:22 S01:00 S10:00 S11:00 S11:00 S01:20

S00:02 S00:12 S00:10 S00:20 S00:30 S00:11 S00:21

SPK1

SPK9

SPK17

SPK2

SPK10

SPK18

SPK3

SPK11

SPK4

SPK12

SPK20

SPK5

SPK13

SPK21

SPK6

SPK14

SPK22

SPK7

SPK15

SPK23

SPK8

SPK16 SPK24

Lingbo Kulturfönster har äkta fasta spröjs som delar in glaset på utsidan efter dina 
önskemål. Spröjsen finns i ett stort antal kombinationer och former enligt alternativen 
ovan. Glaset kittas med vitt kitt som standard men finns i fler kulörer. 

För närmare beskrivning av våra spröjs, besök lingbokulturfonster.se.

SPRÖJS
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*  Med fönsterhakar har fönstret ingen fönsterbroms som kan hålla fönstret öppet i samband

    med till exempel vädring. Då används istället detta vackert utformade vädringsbeslag. 

Låsbart fönsterhandtag.
Levereras omonterade.

Fönsterhake "antikdroppe". 
Finns endast i mässing.

Traditionella fönsterhakar. 
Dessa är standard.

Vädringsbeslag*.

Fönsterhandtag i klassisk design.
Standard på fönsterdörrar.

BESLAG & HANDTAG

ÖVRIGA TILLVAL

Vita gångjärn 
Antikgångjärn är standard men de går att få vitmålade.

Säkerhetslås 
Ett extra säkerhetslås som monteras på fönstret finns 
som tillval.

Spårfräsning
Spårfräsning på insidan av karmen finns som tillval  
för att förenkla montaget i ditt hus.

Barnspärr 
Fönsterhandtagen utan lås kan utrustas med barnspärr 
för extra säkerhet.

Spaltventil 
En infälld spaltventil i karmen är ett diskret och effektivt 
sätt att öka lufttillförseln. 

Att välja beslag

Tidstypiska fönsterbeslag och handtag ger karaktär, inte 

bara åt fönstret, utan hela ditt hem. Våra beslag finns 

i olika utföranden och går att få antingen förnicklade 

eller i mässing. Du väljer vilket som passar just dig och 

ditt hus bäst. Utifrån ditt val levererar vi våra fönster och 

fönsterdörrar med beslagen och handtagen monterade.
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Mer om företaget:

Svenska Fönster AB ingår i danska koncernen Dovista A/S som 

i sin tur ingår i VKR Holding med närmare 14 000 medarbetare 

i fler än 40 länder. Fabriken i Lingbo är en miniatyr av Svenska 

Fönsters stora fönsterfabrik i Edsbyn. Inom hela koncernen 

arbetar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan i 

produktionen, distributionen och användningen. Vi är stolta 

över att vi under de senaste två decennierna arbetat enbart med 

vattenburen färg och impregnering. Vi är också stolta över vår 

kunskap om fönster och hur man bygger för att ta tillvara dagsljus 

och få frisk luft i inomhusmiljön.

Fönstrets hängning räknas alltid från sidan där gångjärnet sitter:

BRA ATT VETA

U-värdet är ett mått på hur mycket värme ett fönster  
släpper igenom, det vill säga hur värmeisolerat det är.  
Ju lägre U-värde desto bättre. Våra fönster har U-värdet 
1,2 medan ett äldre tvåglasfönster har omkring 3,0  
eller mer. 

När utomhustemperaturen är -10 grader motsvarar  
skillnaden på ett äldre tvåglasfönster och ett Lingbo  
Kulturfönster att ha en 55” tv-apparat påslagen dygnet  
runt vid varje fönster. Med andra ord, du har mycket att 
vinna på att ha ett fönster med lägre U-värde.

Något som kan vara bra att veta är att fönster med låga 
U-värden kan få en utvändig kondens då värmen stannar 
kvar i huset och därigenom inte når ut att värma upp det 
yttre glaset. Det är inget fel på fönstret utan ett naturligt 
fenomen på alla utvändiga ytor, men som blir tydligt på 
glas. Man kan tänka på att om fönstret placeras långt ute 
i väggen finns större risk för utvändig kondens än om det 
ligger långt in i väggen.

Fönstrets mått anges alltid i det som kallas modulmått. 
Låt oss ta ett exempel. Ett fönster med modulmåttet 
10  x  12 motsvarar 980  x  1180 mm.

10 10

12 /12
Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått, 
där det närliggande fönstret styr, vilket motsvarar 10x21/12.

Du står inför ett viktigt och långsiktigt val. Du ska bygga din egen tradition som du kan 
vara stolt över lång tid framöver och likaså dina barn och barnbarn. 

Nedan beskriver vi några saker som är viktiga för dig att tänka på. Har du andra frågor 
så hjälper våra återförsäljare eller våra egna experter gärna till.

Kom ihåg att alltid ange bredd x höjd och inte tvärtom.

Vänsterhängt 

Högerhängt   

Högerh
ängt   

(Utåtgående fönster)
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Besöksadress: Kolvägen 2, 816 92 Lingbo  
Postadress: Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn   
Telefon: +46(0)271-291 00  |  Webb: www.lingbokulturfonster.se


