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BÄSTA KVALITET FÖR 
KUNDENS BÄSTA

Högkvalitativ PVC och aluminium

Fönster

Dörrar

Altan- & Balkongdörrar 

Lyft- & Skjutpartier, vikpartier

Fasadlösningar

Vinterträdgårdar

Innehållet i denna katalog är endast till för information och gäller ej som offert. Fotografier 
och ritningar är endast illustrationer och kan skilja sig från färdig produkt.



Varför    ?

• Högkvalitativ, säker och energieffektiv standard

• Europaledande inom högteknologiska lösningar

• Högkvalitativa material från världsledande 
producenter av profiler, beslagning och glas

• Lång erfarenhet av fönsterproduktion

• Specialanpassade produkter för att passa 
byggnader och arkitektur i Sverige

• Fönstercertifikat från SP- Sveriges tekniska institut
 P-Mark Certficate

• Fönstercertifikat från IFT - Institute of Window 
Technology in Rosenheim Germany

 Q-Zert Certificate

• Fönsterfabrik med högteknologiska system 
och online factory management

• Korta leveranstider

• Kundsupport i varje servicesteg

    



AMBERCLASSIC
PERFECTLINE

Populära PVC-fönster med 
klassisk design, många 
valmöjligheter och mycket 
goda isoleringsvärden.

SWINGLINE

PVC-fönster med rundade 
profiler. Passande modell 
för ”kopiering” av träfönster 
med gammeldags utseende.



• Endast A-klassade profiler

• Utmärkt hållbarhet

• Lång funktionalitet

• Åldersbeständiga även under svåra väderförhållanden

• Underhållsfritt

• Livslångt attraktivt utseende

• Stängd stålförstäkning i fönsterprofilen

• Miljövänlig produkt

VEKA QUALITY

Kvalitet från VEKA

PerfectLine SwingLine

A-klassade profiler
5-kammars ram
70 mm:s profildjup

MILJÖANPASSAD



AMBERNORDIC
UNDERHÅLLSFRI YTA
VEKA:s kvalitetsprofiler. Inget underhåll och 100%
väderbeständighet.

KLASSISKT OCH MODERNT
Alla öppningsvarianter och typer av fönster, karmfast,
sidohängt, vridfönster mm. Beslagning från välkända
leverantörer som Winkhaus, IPA och MILA mfl.

SKANDINAVISK DESIGN
Smalprofil med typiskt skandinaviskt utseende
som säkerställer största möjliga ljusinsläpp.



UNDERHÅLLSFRI YTA
VEKA:s kvalitetsprofiler. Inget underhåll och 100%
väderbeständighet.

KLASSISKT OCH MODERNT
Alla öppningsvarianter och typer av fönster, karmfast,
sidohängt, vridfönster mm. Beslagning från välkända
leverantörer som Winkhaus, IPA och MILA mfl.

SKANDINAVISK DESIGN
Smalprofil med typiskt skandinaviskt utseende
som säkerställer största möjliga ljusinsläpp.

SIDOHÄNGDAFÖNSTER

En nordisk designad fönstermodell i PVC, sidohängtoch 
utåtgående fönster med synliga yttre gångjärn. 
Precis som det var för i  tiden, men med dagens 
höga krav på kvalitet och funktion klarar självklart 
Amberline att leverera vad marknaden vill ha.

VRIDFÖNSTER (H-FÖNSTER)

Vridbara PVC-fönster är identiska i utseende, mått 
och egenskaper på både karm och båge som 
aluminiumbeklädda träfönster. PVC-fönstret är verkligen 
underhållsfritt. Vridbara fönster har blivit mycket 
populära då de är praktiska, lättskötta och trygga. 
Du behöver inte flytta krukväxter för att vädra. Skall 
du putsa utsidan, öppna handtaget och slårunt 
fönstret i 180 grader. Denna typ av fönster lämpar 
sig i flerfamiljshus samt hus med ovanvåning.

ÖVERKANTSHÄNGDA FÖNSTER

Ett fönster som hänger på gångjärn i  ovankanten 
och öppnas utått. Mycket vanligt när man skall ha 
källarfönster eller fönster i ettarage. Dessa fönster 
finns i två modeller, öppning med 90 grader eller 
45grader. Överkantshängda fönster med 90 graders 
öppning kan användas som utrymningsfönstervid 
tex brand.

SIDESWING FÖNSTER

Detta är ett klassiskt fönster med moderna funktioner 
som passar utmärkt till villan, där du vill bibehålla 
den gamla stilen i form av sidohängda- utåtgående 
fönster. Passar för nybyggnationer eller för restaurering 
av äldre byggnader då det behåller det klassiskt 
utseendet samtidigt som du kan putsa utsidan från 
insidan på samma sätt som ett H-fönster.

SIDOSTYRTFÖNSTER

Sidostyrtfönster öppnas och används som ett vanligt 
sidohängt fönster med den stora skillnaden att det 
svängs i 180 grader utanför karmen och vänds ut 
och in.

BALKONGDÖRR

Balkong- och altandörrar från Amberline håller hög 
kvalitet och ger stor glasyta. Helglasade altandörrar 
ärmycket populära. Låg aluminium tröskel, med eller 
utan dörrbroms. Dörrar finns som både inåtgående 
och utåtgående. Glaset kan fås spröjsat i  flertalet 
varianter allt för att uppnå den bästa designen. 
DORMA- eller ASSA- lås är en självklarhet.

Danline profil
Klass A
5 kammare
Inbyggnadsdjup: ramar 
116; vingar 70 mm



AMBERTERM

A-klassad profil
7-kammars profil
Profildjup 82 mm/90 mm

PVC-fönstret 
som förbättrar 
energivärden i huset

FRAMTAGNA FÖR PASSIVHUS



GULDMEDALJ TILL AMBERLINE

för det bästa energifönstret på marknaden.

Effektiv teknologi för energibesparing

• 6-kammarsram

• Utmärkta parametrar för högt isolervärde

• 82/90 mm:s profildjup

• 3 glaslister

Isoleringsvärden upp til

0,58 W/m2



AMBERPASSIVE PVC

Det varmaste 
PVC-fönstret 
på marknaden

REKOMENDERAS FÖR PASSIVHUS

A-klassad profil
7-kammars profil
Profildjup 82 mm



De varmaste PVC-fönster på marknaden

• Energieffektivitet på högsta nivå

• Reducering av buller, kyla, och fuktighet

• Det perfekta profilen med stålförstärkning

• Det höjda inbrottsskyddet

• Det stora urvalet av konstruktions storlekar

• Universellt utseende som är kompatibelt 
med fönster-, skjut- och ytterdörrar

• Det stora urvalet av passande tillbehör dvs. 
bl.a. persienner och rulljalusier

ENERGIEFFEKTIVT 
FÖNSTER

Användning av förstärkningar
FÖRSTÄRKNINGAR THERMO-STÅL
(kombination av PUR-skum)

FÖRSTA KLASS



AMBERSLIDE

A-klassad profil
7-kammars profil
Profildjup 82 mm

PVC

Lyft- och skjutdörrar

Storskaliga och 
energieffektiva 
PVC lyft skjutdörrar 
avsedda för rum med 
panoramautsikt



Tillgänglig insida och utsida utan gränser

• Estetisk elegans

• Möjlighet till stora glasytor

• Hög energieffektivitet

• Isolerad duo-tröskel (dubbeltröskel) med 
integrerad isolering för maximal isolering

• Optimal tillgänglighet tack vare möjlighet 
till låg installationsnivå (50 mm)

• Lätthanterad öppningsfunktion

• Komplett spektrum av konstruktionstyper

Exempel på öppningsmöjligheter



AMBERSPACE
PVC-fönster som 
har utformats för 
dem som älskar 
minimalism och purism 
i byggnadskonsten

utsikt från utsidan utsikt från insidan



Minimal konstruktion!
Maximalt utrymme!

• Formell, sofistikerad formgivning

• Exklusivt utseende

• Optiskt intryck av inglasning utan ramar

• Vingens ram har gömts bakom fönsterkarmen

• Fönsterkarmen har gömts i byggnadens isolering

• Möjlighet att använda stor inglasning

Möjlighet att få den önskade färgen genom 
användning överdrag i aluminium

Artline 82 Profil
Klass A
6-Kammare ram
Inbyggnadsdjup: 82 mm



AMBERFOLD

Vikdörrar i aluminium fäller ihop 
sig som ett dragspel.
Lösningen rekommenderas för 
stora övergångar utan hinder som 
trösklar, stolpar eller fasta vingar.



VIKDÖRRAR

HS dragspelsdörrar är den idealiska lösningen för platser 
som behöver breda övergångar och den optiska förstorningen 
av utrymme. Lösningen rekommenderas för villor med 
terrasser, och uterum. Den smarta sammankopplingen 
av husets interiör med trädgården har skapats genom att 
vika ihop alla vingar på en sida eller på två sidor i önskat 
alternativ.

Fördelar:

• Inga lodräta stolpar och fasta vingar 
i ett öppet alternativ

• Möjlighet att använda en låg tröskel

• Ett stort urval av alternativ att öppna 
och vika ihop vingar

Öppningsexempel



AMBERSAFE
För bättre hälsa och säkerhet

PVC-fönster med innovativ 
funktion i form av 6 mm:s 
parallell öppning av fönsterbågen. 
Manuell- eller fuktstyrd funktion.
Energieffektiv ventilation som 
rekomenderas för miljöer med 
hög luftfuktighet såsom badrum 
eller kök.



PADK FUNKTIONSSCHEMA

Hälsa Naturlig och säker ventilation i alla väder

Säkerhet Inbrottssäker i alla öppningslägen, även i paralell öppning

Ekonomi Undviker onödigt energiutsläpp

Komfort Undviker obehagligt drag i inomhusmiljön

Välbefinnande Frisk luft i alla väder, även när det regnar eller snöar

Effektivt skydd mot insläpp av insekter vid vädring

Stängt

Öppen 
i överkant

Paralell 
öppning 
6 mm



AMBERSMART
Det högteknologiska och 
multifunktionella fönster 
som kan övervakas från var 
som helst på jorden genom 
varje slags mobil anordning 
med tillgång till Internet.



Styrningens omfattning och 
funktionsprogrammering:

• Öppning och stängning av fönster/ terrassedörrar / rulljalusier

• Skydd mot obehörigt intrång med larmsensor

• Skapa situationer för att automatisera vissa funktioner dvs. 
t.ex. stängning av fönster när det regnar eller snöar

• Lyxigt alternativ:

 styrning av glasets genomskinlighet

DET SMARTA 
FÖNSTER

SMART
HOME



AMBERELEGANCE

Stiligt PVC-fönster med 
osynliga beslag för 
att skapa fritt sitt eget 
arkitektoniska utrymme



TIDLÖS ELEGANS

Gömda beslag är den perfekta lösningen 
för individualister och dem som älskar 
sofistikerad arkitektur.

Fönster utan gångjärn effekt har skapats 
genom att gömma gångjärn i helhet i ett 
litet utrymme mellan vingen och ramen.

I kombination med Softline 82 MD system 
(med inre tätning) kan fönstret användas 
i ett energisnålt byggande. Ytterligare tack 
vare beslag som har gömts totalt i en torr 
kammare, skyddas fönstret mot frost.

REKOMENDERAS FÖR PASSIVHUS



AMBERGLASS
Exklusiva helglasade 
konstruktioner med förfinade, 
eleganta beslag.

Ett patenterat rullås till glas och 
aluminium.



Öppna dig för utrymme

Ett stort urval av konfigurationer av ramlös glasning 
och speciella beslag till glas för en unik effekt av 
genomskinlig konstruktion utan synliga fastsättningar.

Sofistikerad 
formgivning 
av beslag

Risken att klämma finger har minskats till 
minimum. Barnvänliga dörrar!

Säkra och funktionella helglasade svängdörrar med 
en innovativ lösning att placera öppningens axel så nära 
intill dörrkant som möjligt



AMBERVIEW

Din utsikt utan gränser

Aluminium skjutdörrar 
utomhus för dem som 
älskar minimalism och 
öppna utrymmen



ARCHITEKTUR ÖPPEN FÖR NATUR

• Minimalistisk formgivning

• Ramens minimala bredd

• Smakfult utseende

• Stor glasning

• Ett alternativ att använda en automatisk styrning

• Ett alternativ att använda högkvalitets 
genomskinligt glas med förbättrad optik

EXKLUSIV



I harmoni med naturen

Vinterträdgårdar baserade 
på speciella profiler 
i aluminium och passande 
glas för dem som älskar 
mikroklimat av sommar

AMBERGARDEN



VINTERTRÄDGÅRD:

• Garanterar den optimala temperaturen och 
den hälsosamma luftväxlingen året runt

• Kan användas som ett bostadsutrymme, kontor, en trädgård 
under hela året eller en köksveranda där man kan vila

• Garanterar varmt solsken på äreu kalla eller dagar den 
skyddar också mot vind och insekter på varmare dagar

• Uppfyller de högsta kraven avseende säkerhet, 
värmeisolering och ventilation oberoende på vädret

Samtidigt inne och utomhus

Sammankoppling av 
husets interiör med 
omgivning skapas genom 
att montera terrassedörrar 
i vinterträdgård konstruktion



AMBERPASSIVE
ALLUMINIUM

Det moderna 
passivfönstret 
i aluminium används 
i byggbranschen 
med höga 
värmeisolerings-kraven



ALUMINIUMSYSTEM

86 MM
med fantastiska 
isoleringsegenskaper

70 MM
med bra värme- och 
ljudisolering

FERROLINE
med profilens 
smala bredd och 
värmeskyddsfilm

SLIMLINE
med minimalt 
smal profil och 
värmeskyddsfilm

FERROLINE
fönster i aluminium är den perfekta 
imitationen av stål fönster och därför 
används det gärna i renovering av 
historiska byggnader

NEW



AMBERSLIDE

Lyft- och skjutdörrar 
i aluminium garanterar 
panoramautsikt och en 
bekräm övergång mellan 
interiören och omgivningen

ALLUMINIUM



POPULÄRA FASADSYSTEM

HST

SR50N
Stolp-och 
regelfasad

SR50 EFFECT
Halvstrukturerad 
Effect Fasad

SR50 A
Överdag version



PVC KLASSISKA 
ENTRÉDÖRRAR

CAMARA BELIDO DELMARO ELONI



MODERNA ENTRÉDÖRRAR 
I ALUMINIUM

BRUXELLES TALIO METRIS PENDA



LÅS OCH KONTROLLSYSTEM 
AV TILLTRÄDE TILL DÖRRAR

LÄSARE AV 
FINGERAVTRYCK

DIGITALT 
TANGENTBORD

RFID
TRÅDLÖS
ÖPPNING AV 
DÖRREN (MED KORT, 
NYCKELRING)

SENSORISKT 
TANGENTBORD MED 
MÖJLIGHET ATT 
KOMMUNIKACERA 
GENOM BLUETOOTH.

DIGITALT DÖRRTITTHÅL 
MED MÖJLIGHET 
ATT INSPELA

BLUECOMPACT
Elektroniskt kontrollsystem 
av tillträde övervakas av 
smartphone.

BLUECOMPACT DELAR:

Masterkey

Active key



DÖRRHANDTAG
HANDTAG

DRAGHANDTAG

Classic Classic ZA Classic G1 Classic P Classic V

Slim Royal Prestige Solid

LÅS MED INBROTTSSKYDDAD KLASS

Metris_Detail_02HA 312



FÖNSTERHANDTAG

SERIA ATLANTA NEW YORK LUXEMBURG TOKYO

SKANDINAVISKA 
HANDTAG

Argento Titiano Bianco Marrone Bronzo

INBROTTSSKYDDANDE 
HANDTAG

Med en nyckel Med en knapp

SECUSTIK® 
SYSTEM

System från 
HOPPE

I VARJE FÖNSTERSTANDARD

YTTRE 
LEDSTÄNG TILL 
SKJUTDÖRRAR

HANDTAG TILL 
SKJUTDÖRRAR



STORSKALIGT GLASPAKET UTAN UPPDELNINGAR

SPECIELLA TILLBEHÖR VID INDIVIDUELL BESTÄLLNING

Säkerhetsglas
Skyddande*Skottsäkra* 
Inbrottsskyddande

Priva-Lite
Glasrutan 
med alternativ 
att styra 
genomskinlighet

Spröjsar
- mellanglas
- klistrade
- Vienna
- konstruktion

GLASNING ALTERNATIV

LARMET HAR GÖMTS 
I GLAS
Larmet startas vid 
krossning av en glasruta



ALLTID I STANDARD

Den åttakantiga låsbulten 
(svampen) förenklar att justera 
fönstrets luftinsläpp tex. 
sommar- och vintertid

Varmkant för att förbättra 
frost-, fuktbeständighet och 
bullerminskning

Secustic handtag med inbyggt 
funktionssystem som avger ett 
ljud vid vridning av handtaget

Automatisk låsfunktion när 
handtagets läge är felaktigt 
för stängning

Tilläggsbult vid det övre hörnet
som möjliggör extra tätning 
i fönstrets känsliga del

5-kammare, alltid i ett stycke, en extra list 
(valfritt) för bättre värme- och ljudisolering



Naturlig ventilation tack vare 
MSL-systemet som möjliggör 
för 4-stegs vädringsöppning 
(Dreh-kipp/tilt)

AV VARJE FÖNSTER

Inbrottsskyddande beslag.
Det perfekta skydd mot inbrottstjuvar

Spanjolett med två bultar i varje 
fönster högre än 1219 mm

Det nedre gångjärnet med 
justering på tre nivåer för att 
anpassa fönsterkarmen till ramen

Teflonhylsa i övre och nedre 
gångjärnets glidlager för att 
minska buller och slitage

Korrosionsskyddade fönsterprofiler med systemstål 
och skruvar för att förstärka fönstrets statiska och 
korrosionsskyddande egenskaper



KVALITET INTYG & CERTIFIKAT
INTYG Q-ZERT



INTYG P-MARK



AMBERLINE
FÖNSTERFABRIKEN

78-100 Kołobrzeg
ul.Krzysztofa Kolumba 20
Poland 

sverige@amberline.eu
www.amberline.eu

AMBERLINE PARTNER:


