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HELHETSANSVAR
Ekstrands är bostadsrättsföreningen och fastighetsägarens  

partner. Vi har många års erfarenhet av både stora och små  

projekt och tar ett helhetsansvar från uppmätning till installation. 

Ett dörr- eller fönsterbyte är ett omfattande projekt som ställer mycket 

höga krav på den som utför arbetet, från projektering och uppmätning 

till installation. Tillvägagångssättet skiljer sig beroende på vilken typ av fasad det handlar 

om och hur de befintliga produkterna är monterade. Rätt val av fönster eller dörr kan vara 

skillnaden som gör att en fastighet upplevs som tilltalande eller ej. Ekstrands har även 

lång erfarenhet av dörr- och fönsterbyte i fastigheter med kulturskydd och särskilda krav. 

KVALITET & PRESTANDA
Ekstrands tillverkar största delen av sortimentet i egna fabriker, det betyder att vi har 

kontroll på hela kedjan från projektering till installation. Det som är unikt med Ekstrands 

produktsortiment är möjligheten till anpassning i traditionell stil utan att ge avkall på 

prestanda. Våra produkter ligger, tekniskt sett, i framkant vad gäller värmeisoleringsförmåga, 

prestanda och komfort. 

FLEXIBILITET
Ekstrands produktsortiment är utformat för att ge våra kunder största möjliga flexibilitet. 

Vi har en JIT filosofi som gör att varje produkt tillverkas unikt för respektive kund, vi har 

inga fönster eller dörrar på lager. Vi kan millimeteranpassa måttet på produkten utan extra 

kostnad, vilket är en fördel vid byte av fönster och dörrar i gamla fastigheter. Vi har även 

stor måttflexibilitet och kan tillverka mycket stora mått, svängda och runda former samt 

kundanpassade lösningar. 

KOSTNADSFRITT BESÖK
Vi besöker er fastighet och tar mått på samtliga enheter, därefter lämnar vi ett kostnadsfritt 

offertförslag. Vi rekommenderar samtidigt att ni besöker någon av våra utställningar för att 

se produkterna i verkligheten. Vi har större utställningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Linköping och Osby. Mindre utställningar finns på fler orter samt i välsorterad bygghandel. 

Kontakta oss för mer information. 
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ENTRÉPORTARENTRÉPORTAR
Entréer och portar som nyttjas frekvent ställer Entréer och portar som nyttjas frekvent ställer 

höga krav på kvalitet. Ekstrands är Sveriges höga krav på kvalitet. Ekstrands är Sveriges 

ledande leverantör av entrépartier i trä, för ledande leverantör av entrépartier i trä, för 

både kommersiella och privata fastigheter. Vi både kommersiella och privata fastigheter. Vi 

tillverkar entréportar där man ställer höga krav tillverkar entréportar där man ställer höga krav 

på funktion och prestanda. En vacker ekport på funktion och prestanda. En vacker ekport 

ger ett bra första intryck och höjer byggnadens ger ett bra första intryck och höjer byggnadens 

attraktivitet och värde. attraktivitet och värde. 
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PORTAR I MASSIVTRÄ
Ekstrands ytterdörrar och entréportar tillverkas inte med tunna fanér utan med 

massiva ytskikt, ett naturligt sätt att förbättra produktens egenskaper. Vi använder 

även massivt material av det valda träslaget i speglar, ramträ och karmar. Massivträ 

ger en lyxigare optik, det ser mer naturligt ut. En entréport med massivträ är också 

betydligt mer hållbar i ett längre perspektiv, mer väderbeständig och tålig än en 

entréport som är fanérad. Våra ekportar kan levereras i åtta exklusiva lasyrer eller 

med oljad yta, vi kan även leverera massiv ek med borstad yta, rustikal. 

ENTRÈPORTAR FÖR ALLA TIDSEPOKER
En vacker entré skapar ett bra första intryck, en entréport av hög kvalitet och 

rätt design höjer dessutom fastighetens värde. Ekstrands har lång erfarenhet av 

att tillverka entréportar till kulturhistoriska och k-märkta byggnader. Ofta räcker 

det med en bild för att vi skall kunna tillverka ett entréparti som återskapar det 

gamla utseendet, men med modern funktion och prestanda. 

KOMPLETTA ENTRÉLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN
Ett entréparti kan utöver enkel- eller dubbeldörr bestå av sido- och överljus i 

glas med nästan obegränsad mått- och formfrihet. Ekstrands levererar utöver 

detta även specialtillverkade foder, smygar, trädekor samt fuktbeständiga 

fasadskivor med yta i det valda materialet. Utöver massiv ek tillverkar vi entré-

partier i tusentals kulörer, beklädnad av äkta skiffersten som finns i tre olika 

sorter, eller plåt. Alla tillgängliga träslag tillverkas mot förfrågan. Kontakta oss 

så berättar vi mer om hur ni kan skapa en unik entré. 
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OLJAD EK EK RUSTIKAL ÄDELEK SVART

EK LASYR 5063 EK LASYR 5062

EK LASYR 1040 EK LASYR 5060

EK LASYR 5056

EK LASYR 5067

STENYTA ASKA

EK LASYR 5219

STENYTA NOIR

EK LASYR 1710

STENYTA ARGENT

OLJAD EK PANEL
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TILLVAL
Möjligheterna att skapa en unik entré är oändliga. Prata med våra säljare om era önskemål. 

Välj till sidoljus eller överljus och skapa en maffig entré. Eller så kan man ha ett fast dörrblad 

i karm som matchar gångdörren. 

YTA & MATERIAL
Utöver tusentals kulörer kan vi beklä dörrar och fasadskivor med plåt eller annat material 

mot förfrågan. I vårt standardsortiment har vi även äkta skiffersten i tre olika sorter. 

HÖG TEKNISK NIVÅ
Entréportar från Ekstrands anpassas individuellt efter varje kunds behov. Vi levererar alla 

tillgängliga lås och beslagssystem, vi kan även erbjuda kodlåsning och fingertrycksavläsning 

som är inbyggt i dörren eller entrépartiet. Kontakta oss för mer information. Ekstrands ytter-

dörrar har som standard marknadsledande värmeisoleringsförmåga.

EN PERSONLIG ENTRÉ MED TEXT I GLAS
Sätt din personliga prägel på ditt hus genom att använda text i glaset. Etsat på klart, eller 

klart på etsat. Visa husnumret i sidoljuset eller skriv en liten välkomsttext i glasöppningen. 

Möjligheterna är oändliga!

DESIGNADE DRAGHANDTAG
Ekstrands har ett brett sortiment av vackra draghandtag i materialkombinationer av rostfritt 

med inslag av ek. Draghandtag finns i andra mått och utföranden mot förfrågan. Alla 

draghandtag med inslag av ek går att få i samma lasyr som dörren. Som standard är de i 

oljad ek. Vi rekommenderar att välja till dörrstängare vid val av draghandtag med regellås.

DOLD DESIGN
Ekstrands tillverkar ytterdörrar, fönster och entréportar i en kvalitet utöver det vanliga.  

Vi har stort fokus på detaljer och strävar efter stilrena lösningar, detta innebär bl.a. dolda 

infästningar av glaslister, inga synliga spik eller skruvskallar. Vi kan även leverera entréportar 

med dolda gångjärn. 
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TEKNISKA DÖRRARTEKNISKA DÖRRAR
Ekstrands erbjuder ett brett sortiment av brand-, ljud-, rök- och säkerhetsklassade dörrar Ekstrands erbjuder ett brett sortiment av brand-, ljud-, rök- och säkerhetsklassade dörrar 

av trä med flertalet olika träslag, färger och material. Modern såväl som klassisk design av trä med flertalet olika träslag, färger och material. Modern såväl som klassisk design 

passande gammal stadsmiljö. Våra tekniska dörrar kan även erhållas som pardörrar passande gammal stadsmiljö. Våra tekniska dörrar kan även erhållas som pardörrar 

samt med glasöppningar i olika storlekar och former, både pardörrar och glasdörrar samt med glasöppningar i olika storlekar och former, både pardörrar och glasdörrar 

är testade. Dörrarna kan även levereras med vårt smarta foderbildande karmsystem. är testade. Dörrarna kan även levereras med vårt smarta foderbildande karmsystem. 

Vi kan hitta en lösning som passar just dina behov, fråga oss vad som är möjligt.   Vi kan hitta en lösning som passar just dina behov, fråga oss vad som är möjligt.   

Ladda ner vår kompletta dörrbok på ekstrands.comLadda ner vår kompletta dörrbok på ekstrands.com
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TIDSTYPISKA FÖNSTER 
MED HÖG PRESTANDA
Gedigen kvalitet, hög prestanda och möjlighet till individuella anpassningar är förut-

sättningar för hållbar arkitektur. Ekstrands fönster används när det ställs extra höga krav på 

klimatskal, design eller vid bevarande av tidstypisk arkitektur. 

Ekstrands har totalt 18 olika fönstersystem i trä, trä/aluminium och pvc. Med brett sortiment 

av tillval, olika materialval samt designhandtag, har vi möjlighet att anpassa produkterna 

individuellt efter varje fastighets unika förutsättningar. Vi informerar här om några olika 

system, för hela sortimentet se vår hemsida eller kontakta oss för mer information.

TRÄ/ALUMINIUM 
FÖNSTER
De flesta av Ekstrands fönstersys-

tem kan levereras med aluminium-

beklädnad utvändigt. Aluminium-

beklädnad används där det passar i 

arkitekturen och där man prioriterar 

underhållsfrihet över decennier. 

SMARTA FÖNSTER
Samtliga Ekstrands inåtgående 

fönstersystem kan levereras med 

så kallad dreh-kip funktion. Detta 

är ett smart beslag som möjliggör 

ventilation utan att man behöver 

öppna hela fönstret. Dels har be-

slaget inbyggd microventilation 

och dels kan man med en enkel 

handtagsrörelse fälla bågen inåt 

i ventilationsläge. Man behöver 

inte flytta på blomkrukor, det 

regnar inte in och bågen är in-

brottsskyddad även när fönstret 

står lite på glänt. 
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TRÄFÖNSTER KULTURTRÄFÖNSTER KULTUR
Om ett träfönster skall hålla länge så måste det konstrueras på en sådant sätt att fukten Om ett träfönster skall hålla länge så måste det konstrueras på en sådant sätt att fukten 

hålls utanför konstruktionen, att träet kan andas och hålla rätt fuktkvot över tid. Ekstrands hålls utanför konstruktionen, att träet kan andas och hålla rätt fuktkvot över tid. Ekstrands 

använder 3-skiktslimmat kvistren virke, ingen risk för kvistblödning eller sprickor i färg till använder 3-skiktslimmat kvistren virke, ingen risk för kvistblödning eller sprickor i färg till 

följd av kvistar. Impregnering och målning av profiler sker efter bearbetning, före slutmon-följd av kvistar. Impregnering och målning av profiler sker efter bearbetning, före slutmon-

tering och glasning. Vi använder vattenbaserad miljövänligare impregnering, vår färg är en tering och glasning. Vi använder vattenbaserad miljövänligare impregnering, vår färg är en 

diffussionsöppen linoljealkydoljemulsion. Det borgar för riktigt lång hållbarhet, något som diffussionsöppen linoljealkydoljemulsion. Det borgar för riktigt lång hållbarhet, något som 

 avspeglar sig i Ekstrands unika garantier  avspeglar sig i Ekstrands unika garantier 

som sträcker sig upp till 10 år. Utan som sträcker sig upp till 10 år. Utan 

förbehåll på underhåll och garan-förbehåll på underhåll och garan-

tierna gäller även mörka kulörer. tierna gäller även mörka kulörer. 

Ekstrands har flera olika tillval Ekstrands har flera olika tillval 

av kulturprofiler, från lite enklare av kulturprofiler, från lite enklare 

och rakare, till kraftigare profiler och rakare, till kraftigare profiler 

som passar gammal stadsmiljö. som passar gammal stadsmiljö. 

2+1 FÖNSTER
Ekstrands Europa 2+1 är ett tekniskt avancerat fönster med 

högre ljudreduktion och möjlighet att montera persienn mel-

lan yttre och inre båge. Systemet bygger på vår Europa68 

fönsterteknik med ytterligare en aluminiumbåge utvändigt. 

Yttre och inre båge kan enkelt delas så att man kan putsa 

mellan glasen. Smart dreh-kip funktion, microventilation och 

brytförstärkning på alla fyra sidor är standard.

Fönstret är framförallt lämpligt på flerbostadshus med höga 

krav på buller- och insynsskydd. Stor flexibilitet i utförande 

och ett brett sortiment av tillval ger arkitekten full frihet att 

skapa ett fönster för ert ändamål. 

KOMPOSITFÖNSTER
Komposit70 och Komposit76 är PVC-fönster med 

hög prestanda, tillverkade av tyska kvalitetsprofiler. 

Ekstrands PVC-fönster är mycket prisvärda och till-

verkas i många kulörer och utförande, även med 

äkta wienerspröjs. 

PVC-fönster är extra lämpligt till stora fastigheter 

med enklare fönsterdesign, men där höga krav på 

underhållsfrihet och värmeisoleringsförmåga ställs. 

Även industrifastigheter, offentliga lokaler, källare 

och våtrum, är platser där PVC-fönster har fördelar. 
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VÄRMEISOLERING 
Ekstrands ytterdörrar och fönster har marknadsledande värmeisoleringsförmåga, våra trä-

fönster kan levereras med u-värde ner till U=0,77W/(m2K). Alla våra fönstersystem betecknas 

som energieffektiva men u-värdet varierar beroende på vilket system man väljer, kontakta 

oss så berättar vi mer om hur man kombinerar tidstypiskt utseende med energieffektivitet. 

FÖNSTER MED HÖG SÄKERHET 
Ekstrands unika fönsterkonstruktion gör inbrott mycket svårt. Vi monterar glaslisten på 

insidan och hellimmar därefter glaset från båda sidor, det blir omöjligt att plocka bort glaslist 

och lyfta ut rutan. Våra inåtgående fönstersystem har brytförstärkning på alla fyra sidor, 

bågen är dessutom låst i vädringsläge vilket gör att man kan låta fönstret stå öppet även när 

man inte är hemma. 

UTSTÄLLNINGAR
Ekstrands har permanenta utställningar och försäljningskontor i Stockholm, Malmö, Göte-

borg, Linköping och Osby. Mindre utställningar och försäljningskontor finns även på ett 

flertal orter i Sverige. Vi har lång erfarenhet av både nyproduktion och fönsterbyte i äldre 

fastigheter, kontakta oss så hjälper vi er med en dörr eller fönsterlösning utöver det vanliga. 

MILJÖ
Ett träfönster från Ekstrands impregneras och lackeras med vattenbaserad och mer 

miljövänlig färg. Vi kan leverera ett äkta träfönster, helt utan aluminiumdetaljer 

eller bly, med marknadsledande hållbarhet och garanti på ytbehandling. Ekstrands 

miljömässiga produktfördelar är unika, vi tillverkar produkter av naturmaterial och ligger 

samtidigt i framkant av den teknologiska utvecklingen. Läs mer om vårt miljöarbete på  

ekstrands.com/om-oss/miljo-hallbarhet
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BRAND & LJUD
Ekstrands har ett brett tillvalssortiment av ljudglas och kan leverera både ytterdörrar och  

fönster med CE-certifierad brandklass. Vårt superfönster EC90 kan levereras med EI30 brand-

klass och ett u-värde på u1,2W/(m2K)., i standardutförande har fönstret u-värde U=0.77W/(m2K). 
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