Fönster i alla former

Unika lösningar i nära dialog med kunden
Vår tillverkning styrs helt av våra kunders önskemål. Som kund hos oss deltar du enkelt i processen och kan
påverka den. Vi är specialister på att ta fram fönster i de former som krävs för ett lyckat helhetsintryck. Till
exempel anlitas vi ofta för att tillverka fönster till K-märkta objekt, där inga standarder finns eller gäller.
Våra projekt innehåller en stor del personlig kontakt mellan oss och beställaren. Vi är med hela vägen,
från första kontakt till leverans.
Vår personal är med i ett tidigt skede av projektet, för att utifrån vår breda kunskap hitta en lösning som är
skräddarsydd för kunden, utifrån funktion och kostnadseffektivitet. Det innebär en snabbare projektering
och ger ett bättre slutresultat.

Hela Sveriges leverantör av lås och beslag.

www.gothes.se

En verksamhet som bygger på
traditionellt hantverkskunnande
Odenfönster har en lång tradition av snickeri. Verksamheten startades 1958 som ett byggnadssnickeri. Idag är tillverkningen inriktad på fönster/fönsterdörrar som med traditionellt hantverkskunnande
och högt ställda kvalitetskrav skräddarsys efter kundens önskemål. Vi erbjuder ett heltäckande fönsterprogram med fönster/fönsterdörrar i såväl träutförande som trä/aluminium, med stor valfrihet från
standardmodeller till måttbeställda produkter.
Kombinationen av kvalificerad produktionspersonal med gedigen hantverksskicklighet och en bred
maskinpark är framgångsrik. Den innebär att vi kan tillverka fritt formade fönster/fönsterdörrar med
rationella metoder och den senaste tekniken. På Odenfönster arbetar erfaren personal samtidigt som vi
tillhandahåller praktikplatser för gymnasieelever som går träteknisk utbildning. Det skapar en dynamisk
produktionsmiljö där erfarenhet möter nytänkande.

Nöjda kunder
Odenfönster är synonymt med
kvalitet, inte bara när det gäller
våra produkter utan också i kontakten
med våra kunder. Att arbeta med oss
är okomplicerat och kunderna vet
att vi levererar snabbt. Därför
har vi många återkommande
och nöjda kunder.

Byggprofiler i plast
www.polybase.se

Glaslister • Spröjsar • Foder • Sockelprofiler • Täcklister

Ett brett utbud av kundanpassade fönster
Odenfönster har ett brett utbud av fönster och fönsterdörrar som kan tillverkas i fria former. Hos oss hittar du både standardfönster och specialfönster som är energieffektiva och bullerreducerande.

Inåtgående och utåtgående fönster
och fönsterdörrar i trä
Våra fönster och fönsterdörrar i trä används med
fördelar i K-märkta och äldre hus där man vill bevara
husets karaktär. Våra fönster är energieffektiva och
har en hög ljuddämpning.

Inåtgående och utåtgående fönster
och fönsterdörrar i trä/aluminium
Ett fönster i både trä och aluminium är ett bra
komplement till vanliga träfönster. Det går att få i
fria former och är underhållsfritt.

Praktiska dreh kipp-fönster
Våra dreh-kippfönster är försedda med ett speciellt
beslag som medger både traditionell sidoöppning
av fönstret och vippöppning med öppningen upptill.
Sidoöppningen är praktisk vid exempelvis fönstertvätt,
medan vippöppningen lämpar sig för dragfri vädring
utan att blommor och prydnadssaker behöver flyttas.

Dörr- och fönsterbeslag
av äldre modeller!

Eskilstuna Kulturbeslag AB
www.kulturbeslag.se

www.tinter.se
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Fönster och fönsterdörrar för alla miljöer
1. Kv. Armaturen 4 i Lund: Kopplade fönster, utåtgående
i kombination med fasta överljus.
2. BRF Utsikten i Nacka: Montage av fönsterdörrar vid
installation av balkonger.
3. Malmö Börshus: Renovering av samtliga fönster,
kopplade utåtgående fönster i trä. Malmö Börshus
har lokaler för alla typer av arrangemang,
konferenser och möten – en modern
mötesplats med gamla anor.
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