Innehåll
NÄR DU INTE VILL BEHÖVA
VÄLJA MELLAN
MARKNADSLEDANDE
KVALITÉ OCH HISNANDE
LÅGA PRISER

Är det dags att uppgradera fönstren?
Vill du modernisera huset med nya
fräscha skjutdörrar? Är kvalité och
service viktigt för dig? Då har du
hittat rätt!

North Compass Windows är
ett företag specialiserat på
försäljning av fönster av
olika slag, skjutpartier samt
dörrar. Med fokus på kvalité,
modernitet och snabba
leveranstider levererar vi
exklusiva produkter med hög
standard. Vi har en bred
arsenal med allt från
garagedörrar, ytter- och
innerdörrar, skjutdörrar och
fönster och kan erbjuda
trygga helhetslösningar till
förmånligt pris. Vi arbetar
måttanpassat; allt för att du
som kund ska få en
skräddarsydd produkt just för
dig. Vårt mål är att vara bäst
på allting rörande glas och
fönster - det som brukar
kallas “husets ögon”. Med
flera års erfarenhet gör vi
alltid vårt yttersta för att
hitta den optimala lösningen
för dig och dina önskemål.
Den huvudsakliga
verksamheten sker i
Göteborg med omnejd.
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PVC
Detta är vårt mest prisvärda fönster. Med ett modernt utseende och en unik
anpassning till klimatets alla prövningar kan inte detta fönster göra dig annat än
nöjd. Det är byggt i komposit vilket är oerhört gynnsamt då det gör att fönstret är
helt underhållsfritt och även utestänger oljud. Det är också oerhört resistent mot
UV-strålning och har ett lågt U-värde. Det innebär att isoleringsförmågan är
optimerad och det leder till att energiförbrukningen sjunker.
Vi säljer tre olika varianter PVC-fönster. Dessa är Iglo Energy, Iglo Light och vår
populäraste modell Iglo 5 Classic.
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Iglo Energy

Iglo Light

P-märkning och A-klassning
Med ett rekordlågt U-värde på Uw =
0,6 W/(m2K)* stoltserar Iglo Energy
med värmeisolerande egenskaper
utöver det vanliga. Detta tack vare
ett innovativt tätningssystem som är
unikt på marknaden. En tidlös
utformning och moderna beslag som
effektivt skyddar mot inbrott är
ytterligare egenskaper Iglo Energy har.
Om värmebevarande och energisnåla
egenskaper är viktiga för dig så är
detta rätt val.

Ett fönster med ett så förnämligt
ljusinsläpp har sällan skådats tidigare.
Tack vare den smalare ramen tillåts
solljuset skänka rummet ett naturligt
ljus än mer än andra modeller. Iglo
Light har ett U-värde på Uw = 1 W/
(m2K)* vilket gör att
isoleringsförmågan är utmärkt.

U-värde: 1,0 som standard eller 0,7
som tillval
Ljudisolering: Beror på val av glas,
mellan 36-41 dB.
Glas: Levereras med 3-glas.
Tjocklek på glas: upp till 36mm.
Färgpalett:

Ug-värde: 0.79 som standard eller 0,5
som tillval, men ner till 0,3 är
möjligt.
Ljudisolering: Beror på val av glas,
mellan 36-46 dB. Upp till 100 dB är
möjligt.
Glas: Levereras med 3-glas eller 4glas.
Tjocklek på glas: upp till 48mm
Färgpalett:
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Iglo 5 Classic
Vårt absolut populäraste val - och det
är helt berättigat. Med sin estetiskt
tilltalande design och sin optimerade
förmåga att utestänga såväl oväsen
som diverse väderlekar håller Iglo 5
Classic vad det lovar. Ett ljusinsläpp
utöver det vanliga i kombination med
en gedigen variationsbredd vad gäller
tillval gör att dessa fönster passar till
alltifrån den pittoreska sommarstugan

till den
villan. Alla
skräddarsys
behov och

ID 4000 Softline

moderna
fönster
efter dina
önskemål.

System Ideal 4000 är en ny generation av profiler som redan
idag uppfyller krav som kommer att ställas på fönster i
framtiden. De förenar den moderna teknologin med samtida
design. Den starka konstruktionen av 70 mm breda profiler samt
stora kammare för stålarmeringar garanterar fönstrets optimala
statiska parametrar och möjliggör utformning av fönster i stort
format. Flerkammar-konstruktionen garanterar samtidigt hög
värme- och ljudisolering. Den originella och harmoniska
designen tillsammans med det breda utbudet av
systemlösningar ger obegränsade möjligheter för att skapa
fönster och betona Er individuella stil. Klassiska och eleganta
linjer i slanka profiler med tydliga konturer garanterar tidlös elegans.

Märkning: P-märkt och A-klassat
U-värde: 1.00 som standard eller 0,7 som tillval
Ljudisolering: Beror på val av glas, mellan 34-44 dB-reduktion.
Glas: Levereras med 2-glas eller 3-glas.
Tjocklek på glas: upp till 36mm.
Färgpalett:

Tack vare rundade konturer har ID 4000 Softline ett mycket tilltalande utseende
och passar perfekt in i karaktären av moderna interiörer. Olika typer av glaslister
möjliggör ytterligare styling av fönster och passar till karaktären av interiören. Det
är väl lämpat såväl för modern arkitektur av en- och flerfamiljshus som för
renoveringar.
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•

Profil - ALUPLAST IDEAL 4000
5-kammare 70 mm bred.

•

Armeringar
böjda flera gånger, i galvaniserat stål.

•

Beslag WINKHAUS AktivPilot
med inbrottsspärr och mikroventilation.

•

Rutor
Glasningsenhet 4-16-4, Ug = 1,1 W/m² K

•

Tätningslister
EPDM och TPE svarta (eller grå).
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Nordline
Nordline är ett så kallat vridfönster och går därför att vrida kring sin egen axel. Detta är
ett typiskt kännetecken för den skandinaviska byggmarknaden. Ramens monteringsdjup är
120 mm, medan bredden på fönsterbågen och karmen bara är 90 mm. Det gör att
ljusinsläppet optimeras och skänker ett naturligt ljus till bostaden.
Den nordiska modellen tryggar optimal värmeisoleringsförmåga och lugnande tysthet
innanför väggarna. De senaste teknologierna inom fönstertillverkning garanterar utmärkt
inbrottsskydd och skyddar Din egendom mot objudna gäster. Och allt detta med den
vackra designen som utmärker den nordiska modellen. En kombination av estetiskt
utseende och suveräna systemegenskaper.

Karmtjocklek 120 mm; ramtjocklek 70 mm
Standardkombinationens U-värde: Uw=1,2 W/m2K
Treglasrutans U-värde: Uw=0,9 W/m2K
Isoleringsrutans tjocklek upp till 40 mm
Modern design med avrundade hörn
Kan även utföras med övertäckt, osynligt dränagesystem
Fyra- och femkammarssystem som standardversion
Dubbla glas med 24 mm tjocklek: 2k4-16sel arg (Ug=1,1 W/m2K), övergripande fönster
Uw=1,2 W/m2K

ID 7000 Classic Line

Tredubbla glas med 40 mm tjocklek: 3k4-14argon-4sel-14arg-4sel (Ug=0,6 W/m2K),
övergripande fönster Uw=0,9 W/m2K

Följande färgval finns att tillgå:
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Solida ramar garanterar fönstrens stabilitet och hållbarhet, samt ökat skydd mot
ljud- och temperaturförändringar. Profilens armering tillverkad av galvaniserat stål,
med lämplig form och tjocklek (minst 1,5 mm), ger rigiditet, korrekt funktion och
fönstrens dimensionsstabilitet.

ID 8000 Classic Line
Modernt sex-kammarsystem som låter reducera U-värdet med upp till 30% i
jämförelse med andra fönster. Solida väggar garanterar stabilitet och
hållbarhet, samt ökat skydd mot ljud och temperaturförändringar.

Rikt inredda beslag säkerställer fönstertäthet, med inbrottsspärr och
mikroventilation som standard, valfritt lås för felaktigt handtagsläge som förhindrar
att fönsterbågen faller av gångjärnet samt tipplås som förhindrar stängning av
halvöppen fönsterbåge vid draget.

Rikt inredda beslag säkerställer fönstertäthet, med inbrottsspärr och
mikroventilation som standard, valfritt lås för felaktigt handtagsläge som
förhindrar att fönsterbågen faller av gångjärnet samt tipplås som förhindrar
stängning av halvöppen fönsterbåge vid draget.

Hög motståndskraft mot atmosfäriska faktorer som fuktighet, vattenånga, UVstrålning och temperaturförändringar. De finns tillgängliga i två färger (svart och
grå), som beror på valet av fönsterfärg. En tätningslist som fyller beslagsspår i
bottenramen, vars tillämpning hjälper att bibehålla renlighet.
Bredd: 85 mm

Hög motståndskraft mot atmosfäriska faktorer som fuktighet, vattenånga, UVstrålning och temperaturförändringar. De finns tillgängliga i två färger (svart och
grå), som beror på valet av fönsterfärg. En tätningslist som fyller beslagsspår i
bottenramen, vars tillämpning hjälper att bibehålla renlighet.

Ug=0,5W/m²K

Bredd = 85 mm

dB = 34

Uw = 0,8W/m2K

Möjlighet att välja till en ram som begränsar fenomenet av daggbildning på
glasrutan och möjliggör energibesparing.

dB = 33
Möjlighet att tillämpa en varm ram, som begränsar fenomenet av daggbildning
på glasrutan och möjliggör energibesparing. Följande färger finns att tillgå:
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U-värde på 1,0 som standard eller ner
till 0,7 som tillval försäkrar dig om att
du är väl skyddad mot väder och vind.
Även oljud hålls ute då
ljudisoleringsförmågan ligger mellan
31-38 dB beroende på val av glas.

Aluminiumfönster
Ett lättskött, stabilt och energieffektivt fönster som håller i många år. Utsidan är
väderbeständig och underhållsfri och tack vare den stabila stommen är detta en
skyddande och behaglig lösning. Följande modeller säljs:
MB-45
Ett modernt aluminiumsystem som är möjligt att anpassa efter behov. Speciella
tätningar av syntetiskt gummi används för att säkerställa en hög isoleringsförmåga.
Det går att beställa med antingen enkelt eller dubbelt glas. Ramen är så pass mjuk
att fönstret enkelt kan formas i olika former. Måtten är 45mm (ram) och 54mm
(sash) djup. Isoleringsvärdet är 1,2 som standard och 0,9 som tillval.
Ljudisoleringsförmågan beror på valet av glas men allt mellan 27-34 dB.
MB-86SI
För dig som söker ett fönster med
både maximal värmeisolering samt
ljudisolering. Kan användas både till
enskilda byggnader och till
aluminiumfasader. Optimerad
värmeisolering tack vare en extra
kammare som tätar bättre; med ett
U-värde på 0,8 som standard och 0,3
som tillval kan du vara säker på att
inte frysa. Ljudisoleringsförmågan går
att få mellan 33-43 dB beroende på
val av glas. Brett urval av färger.
Levereras med 2- 3- eller 4-glas.

Profil: 45mm (ram) och 54mm (sash) djup.
Ug-värde: 1,2 som standard eller ner till 0,9 som tillval
Ljudisolering: Beror på val av glas, mellan 27-34 dB.
Glas: Levereras med 1- eller 2-glas.
Tjocklek på glaspaketet: 24mm.

U-värde: 1,0 som standard eller ner
till 0,7 som tillval
Ljudisolering: Beror på val av glas,
mellan 31–38 dB.
Glas: Levereras med 2- eller 3-glas.
Tjocklek på glaspaketet: 36mm

Ug-värde: 0,8 som standard eller ner

till 0,3 som tillval
Ljudisolering: Beror på val av glas,
mellan 33–43 dB.
Glas: Levereras med 2–3- eller 4-glas.
Tjocklek på glaspaketet: upp till
65mm.
MB-70 & MB-70HI
Ett fönster i modern design som
skyddar väl mot buller och diverse
väderlekar. Kan användas både som
individuell montering samt
aluminiumfasader. Levereras med 2eller 3-glas.Brett urval av färger. Ett
12
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Aluminiumbeklädda träfönster

Träfönster

Dessa är tillverkade i trä och har ett skyddande hölje av
aluminium för att minimera slitage. Ett naturligt val för
dig som vill ha det bästa av två världar med andra ord!
Utsidan är aluminiumbeklädd och har den stora fördelen
att vara underhållsfri och slitstark då aluminiumet
beskyddar träytan från väder och vind. Insidan och
fönsterkarmen är tillverkad av massivt trä, vilket gör det
enkelt att kombinera med övrig interiör för att skapa en
hemtrevlig och varm känsla.

För den som söker fönster med en ombonad
och levande känsla som gör sig bra till såväl
modern arkitektur som mer klassisk kan vi
rekommendera träfönster. Tack vare
materialets formbarhet och styrka
implementeras en trivsam och varm känsla i
hemmet. Trä är en förnyelsebar
naturprodukt och är ett bra val för den
miljömedvetne. Även isoleringsförmågan är
mycket god, vilket leder till minimal
energiförlust. Alla våra fönster är
välanpassade för de påfrestningar klimatet
kan utsätta det för.

Duoline
Detta är ett fönster på toppen av kvalitetstrappan.
Eftersom stomme och insida i grunden är tillverkad i trä
så bevaras den levande och varma känslan som trä avger.
Utsidan som är aluminiumbeklädd är utomordentligt
slitstark och är i stort sett underhållsfri. Fönstret
levereras med 2-3- eller 4-glas med en tjocklek på 24-54
mm. U-värdet är 0,8 som standard men ner till 0,3 som
tillval. Det gör att det är ett pålitligt fönster i alla
väderlekar. Förmågan till ljudisolering beror på valet av
glas men varierar mellan 36-44 dB.

Softline – Klassisk
Vill du implementera en klassisk look till din bostad så är det här rätt fönster för
dig. Hög energieffektivitet uppnås av den optimala kvaliteten på material som
används för produktion, tätningssystem och rätt glaspaket, isoleringsförmågan har
därför U-värde på 0,8 som standard och ner till 0,3 som tillval. Även
ljudisoleringsförmågan är mycket god med så mycket som 36-44 dB. Hög kvalitet
uppnås genom användning av toppkomponenter och användning av utvalt trä för
produktion. Dessa fönster levereras med 2, 3 eller 4-glas. Tjockleken på glasen
varierar mellan 24-54 mm. Finns även en uppsjö av tillval för att skräddarsy ditt
fönster ännu mer.
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● Rullridån rör sig längst vertikala
ledskenor av aluminium och är
utrustade med borsttätningar

Garageportar
Industriportar

● Drivenhet som standard

● Praktiska och moderna segmentportar
tillverkade av förzinkad stål.
● Rullportar för krävande användare.
Utrustade med eldrift som standard.
● Tillgängliga också med glasade
aluminiumprofiler och ventilerade
profiler.

Vipportar
● Portblad tillverkas av förzinkad
stålplåt - trapets T-10

Segmentportal

● Portkarmens delar kopplas ihop med
skruvkopplingar

● Portens blad tillverkas av
stålpaneler 40 mm med ifyllnad av
freonfritt polyuretanskum

● Tvärribban som förbinder
horisontella ledskenor och vertikala
glidskenor

● Konstruktion av förzinkade
stålelement

● Hjälpfjäderstystem som stödjer
portens upp- och nedrörelse

● Porten är tätad runt om
● Nedersta panel är utrustad med en
tätning som sluter tätt till underlaget
● Tillgängliga i manuellt och
automatiskt utförande

Rullportal
● Rullridå tillverkas av
aluminiumprofiler med ifyllnad av
freonfritt polyuretanskum
● I nedersta profilen monteras tätning
av sluten gummiprofil som sluter tätt
mot underlaget
2
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Skjutdörrar
Skjutdörrar kan höja det interiöra
värdet genom det mycket stilrena och
moderna utseendet. De går att
tillverka i stora dimensioner och är i
stort sett underhållsfria. Tröskeln är i
traditionell stil och värmeisoleringen
är anmärkningsvärt förträfflig. Genom
att dörrbladen glider på en skena så
tar de inte upp värdefullt utrymme i
rummet och är även enkla att passera
igenom.

PVC-dörrar
● Tack vare flerkammarssystem, byggdjup från 70 mm till 85 mm samt användning
av en värmeisolerande dörrströskel har våra dörrar mycket bra
värmeisoleringsvärden
● Stor kammare för armeringar med stabil armering skapar möjlighet att producera
dörrar med bra statiska och termiska värden.
● Låg tröskel för lättare in- och utgång.
Säkerheten i hemmet är viktigt –
därför levererar vi alltid våra
skjutdörrar med personsäkerhetsglas
(laminerat eller härdat glas). Vi
hjälper er även att välja rätt material
för ert hus, men kan även hjälpa er
med tillval och färgval.

● Öppnas inåt eller utåt.
● Förregling med krokar eller rullar, kan vara
utrustade med en eller två låsinsatser.
● Fyllda med glas, PVC panel eller en
dekorativ panel.

IGLO Energy Classic
Vi har valt att jobba med
underhållsfria skjutpartier med lång
livslängd. Syftet med våra skjutdörrar
är att skapa en stilren och vacker
utsida för att nå ännu lite närmare
och försöka upplösa gränsen mellan
ute och inne. Kontakta oss så hjälper
vi er med allt som rör skjutpartier och
inglasade uterum/vinterträdgårdar.
Köp måttanpassade skjutdörrar till
kanonpris!

Våra skjutdörrar går att få i nästan
alla storlekar och med ett brett utbud
av tillval. Med en skjutdörr har ni
möjlighet att öppna upp ert hus, för
att skapa en mer luftig och ljus miljö.

Pvc-dörr i modern design och perfekt värme
isoleringsegenskaper. Går att få i flera olika
färger och former.

Våra hantverkare är specialiserade på
det mesta som rör glas. Vi bygger
uterum, vinterträdgårdar och
inglasade kontorslandskap. När ni
köper ett skjutparti/skjutdörr/
glasparti till er altan, balkong eller
kontor så vill vi att ni skall veta att vi
alltid fokuserar på våra kärnvärden –
kvalité, pris och leverans!

0

IGLO

5
Originaldörren IGLO 5 är en
pvc dörr med modern
utseende och rundad profil.
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Aluminiumdörrar
Vi kan erbjuda olika typer av öppningsmekanismer, däribland det klassiska
öppnandet eller genom skjut- och svängdörrar. Glaset går att anpassa utefter dina
behov och vi har en bred arsenal av ytterligare tillval såsom armeringar, handtag
och stöldskyddslås. En aluminiumdörr inger karaktär och är ett viktigt kännetecken
oavsett om det är till ditt hem, butik eller kontor.

!
Terrassdörrar
Dessa dörrar öppnas med hjälp av en hävstång eller ett handtag och monteras
antingen vid en fast eller rörlig dörrpost. Om man väljer en fast dörrpost så öppnas
båda dörrbladen och en post är synlig i mitten men om man istället väljer att
montera dörren i en rörlig dörrpost så kommer ingen post i mitten finnas. Man
måste då ha i åtanke att den totala dimensionen inte bör vara för stor.

MB-86SI
Denna kallar vi även för ”Elegant”, är vår starkaste dörr som går att
montera som bärande element, integrerad i bärande väggar.

MB-78EI
Våra
som

2

FIRE-DOORS
branddörrar med utmärkta eld- och rökisolerande egenskaper
garanterar ett uthålligt skydd mot brand och rök, om olyckan
skulle vara framme. Kombinera mellan modeller i glas och
aluminium eller helt i aluminium. Välj mellan över 200 olika RALclassic färger.
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MB-70/MB- 70HI
Modern design som
utmärkta
bra mot vinterns
olika modeller och

kombinerar glas och aluminium. En dörr med
ljudisolerande egenskaper som dessutom skyddar
kyla och sommarens värme. Välj mellan flera
över 200 olika RAL-classic färger.

Glasfasader
Lev livet under trädkronorna eller njut av stadens nattliga silhuett. Genom att ta
in omgivningen skapar du både rymd och personlig inramning och kan njuta av
naturens alla skiftningar. Vakna av att solens första strålar kittlar dig på näsan och
somna till månens gåtfulla sken. Med glaspartier i storformat länkar du samman
insida och utsida till en harmonisk helhet.
Ibland räcker det inte med fönster. Önskar du riktigt stora glaspartier
rekommenderar vi dig att istället välja någon av våra fasader eller
glastakskonstruktioner. De finns i en mängd utföranden och isoleringsgrader, från
oisolerat för innerglasväggar eller enklare uterum, till välisolerat eller
passivhusisolerat för yttervägg.

MB-45
Modern design som kombinerar glas och aluminium. Välj
mellan flera olika modeller och över 200 olika RAL-classic färger.
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Tillval
För att skräddarsy fönster och dörrar
som passar just dina önskemål har vi
givetvis ett antal tillval att välja
mellan. Dessa ger en mer personlig
känsla och är även ett ypperligt val
för dig som önskar speciella
funktioner till din produkt. Vi hjälper
självklart till med rådgivning.
Följande tillval erbjuds.

Spaltventil
o Ventilation genom
fönster där man
använder fönsterventiler
(som också kallas
spaltventil, karmventil
eller springventil) är en
vanligt teknisk lösning
vid ombyggnad av
ventilationssystem och i
hus där ventilation
tidigare saknats.
Produkter för ventilation
i fönster är prisvärda och
enkla att montera. Man
slipper dessutom
kostsam håltagning i

vägg. En fönsterventil
monteras normalt i
fönstrets överkant,
antingen i båge eller
karm, vanligen över en
borrad hålrad. Vi har
marknadens bredaste
sortiment av
fönsterventiler, både
med och utan
bullerdämpning.
Myggnät
o För att förhindra myggor
och andra flygfän att
oönskat komma in så kan
man använda sig av ett
myggnät. Detta fungerar
perfekt när man vill ha
fönstret öppet men ändå
inte önskar att insekter
flyger in.
Jalusi
o Solskydd,
energibesparing,
inbrottsskydd,
mörkläggning och
ljuddämpning är några
av de fördelar som
fönsterjalusier har att
erbjuda. Fönsterjalusier
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bidrar också till ett
behagligt inomhusklimat
eftersom det skapas en
luftspalt mellan fönster
och jalusi i nedfällt läge.
Detta medför mindre
uppvärmning och svalare
inomhusklimat på
sommaren samt isolerar
mot kyla på vintern.
Diverse färgval
o Självklart har vi ett brett
urval av färger – allt för
att du ska kunna hitta
något just för dig.
Ljudisolering
o För att utestänga buller
och oljud kan
ljudisolerande fönster
erbjudas.

Spröjs
o Spröjs är ett tillbehör
som gör dina redan fina
fönster ännu vackrare.
De går att variera och
kombinera på oändligt
många sätt, vilket
erbjuder dig att
skräddarsy ditt fönster
och designa det precis
som du själv vill. Vårt
sortiment innefattar
fasta och genomgående
poster, mellanglasspröjs,
samt demonterbara
spröjs som kan vara både
breda och smala. Tänk
på att den färg du väljer
på spröjsen även syns
inifrån.

Olika typer av glas; för dig som
önskar en viss typ av egenskap i
glaset. Detta kan vara alltifrån
o Frostat glas
o Härdat glas
o Säkerhetsglas
o Inbrottsskyddat glas
o Glas med ornament
o Glas med skydd för UVstrålar
o Reflekterande glas
o Färgat glas
o Tonat glas
Handtag
o Olika alternativ av
handtag finns, se bild.
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U-värde

eftersom det då är en mindre
energiförlust genom fönstret.

Det är viktigt att tänka på de
långsiktiga kostnaderna vid ett köpa
av fönster och här är North Compass
Windows PVC-fönster väldigt
fördelaktiga (även om vi även har lågt
pris) eftersom de är energieffektiva
och underhållsfria. Detta avsnitt
handlar om just energieffektivitet
som beskrivs i fönstrets U-värde.

Både glaset och karmen är utformade
för att minska värmeförlusten genom
fönstret (transmission). Glaskassetten
fylls med ädelgas (argon) och ett av
glasen får ett lågemissionsskikt
(energiglas).

U-värde är ett mått som anger
värmeförlusten genom fönstret med
enheten W/m2*K.
Lågt U-värde är ett bra U-värde

Om oss

PVC-fönster har en mycket stor fördel
i att den underhållsfria karmen är
uppbyggd i luftceller som är tillslutna.
Dessa luftceller isolerar bättre än en
massiv karm och ökar
energibesparingen.

Garanti
Vi lämnar 30 års garanti på PVC vit kulörbeständighet, 10 år på kondensbildning
mellan glasskikten och 5 års garanti på övrig konstruktion. Alla våra fönster
uppfyller kraven för P-märkning.

North Compass Windows är
fönsterförsäljaren som säljer fönster,
dörrar och skjutpartier till byggare,
arkitekter och privatkunder. Tack vare
vårt breda sortiment ser vi till att
alltid hitta rätt fönster till dig och ditt
hus. Hos North Compass Windows är
det du som är designer och
bestämmer vad vi ska tillverka till dig.
Vem vet bättre än du vad som passar
dig och ditt hus?
Våra fönsterexperter tar hand om dig
genom hela resan, antingen genom
professionell montering av några av
branschens ledande montörer. Om du
hellre föredrar att endast köpa
fönster men vill installera dem själv
så fungerar det givetvis lika bra.
Genom våra fabriker har vi kontroll på
hela processen, vi väljer de bästa
materialen och kan pressa priserna för
att alltid ge dig hög kvalitet och
detaljfinish. Vi tillverkar bara riktiga
energifönster med miljö och
kostnader ständigt i åtanke, för att
alla ska få ut det mesta av varje
krona. Vi säljer garagedörrar, ytteroch innerdörrar, skjutdörrar och
fönster av diverse material och
former. Det är bara din fantasi som
sätter gränser.
Kort sagt; till North Compass Windows
kan du vända dig med allt. Vi har ett
enormt stort sortiment med allt inom
fönster och dörrar. Vi säljer alla
sorters fönster och hjälper dig mer än
gärna i processen att hitta rätt!

8

Våra produkter
Vi formar, designar och levererar
måttbeställda fönster och skjutpartier
enligt dina önskemål. Stora, små,
runda, halvrunda, trekantiga,
kvartsfönster. Vi kan tillverka fönster i
de flesta färger och former, varav
många alternativ saknas här i
katalogen. Hör av dig med dina
önskemål så gör vi vårt bästa för att
uppfylla dem.
Det kan vara fönsterpartier med
bågar, runda fönster, halvrunda
fönster, trekantiga fönster,
kvartsfönster, med sned och rund
överkant, välj vilken form du vill med
våra specialfönster. Vi formar,
designar och levererar dina fönster
enligt dina önskemål. Hör av dig till
oss för att ta de första stegen mot ditt
måttanpassade fönster.

Kontaktperson
Gabriel Gustynski
0500 78 00 02
Bulyckevägen 5
418 78
Göteborg
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