
Egen tillverkning
Alla våra fönster tillverkas i en 

modern fabrik i småländska 
Vimmerby. Vi tillverkar fönster 

endast på beställning för 
högsta möjliga anpassning.

Egna montörer
Vi är unika i att både tillverka 

och montera de fönster 
vi  säljer. När du köper ett 

fönster av oss ser vi till att 
det blir monterat på rätt sätt 

av våra kunniga montörer.

Måttanpassat
Du behöver bara välja vilken 

fönstermodell du vill ha. 
Sedan måttanpassar vi dina 
fönster på millimetern. Våra 
projektledare är noggranna 

och har lång erfarenhet.

10 års garanti
Vi har längre garantitid än de 
flesta. Som kund hos oss får 
du tio års garanti, vilket även 

täcker montage.
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Därför ska du välja MIR Fönster till din fastighet:
3 Få bättre boendekomfort för dina hyresgäster.
3 Öka värdet på din fastighet.
3 Underhållsfritt – slipp skrapa och måla.

Anpassa dina fönster 
med våra tillval
Valfri färg: Hos MIR-fönster kan du få alla dina 

fönster i valfri RAL-/NCS-kulör.

Mått: Vi anpassar fönstren efter din fastighet 
för bästa passform.

Spröjs: Matcha husets stil med spröjs på fönst-
ret. MIR Fönster har flera olika sorter.

Ventiler: Utöka ditt fönster med en spal tventil för 
ännu bättre inomhusklimat.

Persienner: Utrusta ditt fönster med en persienn från 
början. 

MIR S82 Alu Inside  
108 lågprofil
Material: PVC med aluminium förstärkning.

Karmdjup: 82 mm

Höjd karm 
och båge: 108 mm

Glas: 2- eller 3-glas isolerruta med  
energiglas, argon och varm kant.

Tätningar: 3 st

Kammare: 7 st

Karmhylsor: Ja

Färg: Standard vit, RAL 9016. 

U-värde: 0,75–1,2, beroende på profil- och 
 glasalternativ.

Märkningar: CE, EQ, P

INÅTGÅENDE PVC-FÖNSTER

MIR S82 Alu Inside 
108 lågprofil
– ett fönster anpassat för vårt nordiska klimat

MIR S82 Alu Inside 108 lågprofil är ett inåtgående fönster med 
extra låg bygghöjd på karm och båge. Fönstret är utrustat med 
dreh-kipp beslag, som gör att du enkelt kan öppna det upptill i 
vädringsläge, eller helt för att enkelt och tryggt putsa utsidan. 
Fönstren har avancerad låsmekanism och är barn säkrade för 
maximal säkerhet.

Som standard har Alu Inside en 2-glas isolerruta med 
 energiglas. Väljer du till vårt isolerpaket får du 3-glas ruta och 
ett av marknadens lägsta u-värde!

Komplettera med spröjs, aluminiumbeklädnad, ventiler och 
 persienner för maximal komfort för dina boende.
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Vill du veta mer?
Besök oss gärna på  
www.mir-fonster.se eller  
ring oss på 0492-795 50.

Vi hörs!

Med ett PVC-fönster från MIR-fönster får du ett  hållbart alternativ skapat för vårt 
nordiska klimat. Alla våra fönster är svensktillverkade och har högsta kvalitet och 
finish. Du kan välja att bara köpa dina fönster från oss, eller få dem levererade och 
installerade av våra egna montörer. Oavsett vilket lämnar vi tio års garanti på både 
våra fönster och vårt montage.

Se hela vårt fönsterutbud på www.mir-fonster.se.

MIR Alu Inside 108 lågprofil
Ladda hem fullständiga ritningar på www.mir-fonster.se.
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