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Core – sommar
Core är vår storsäljare men samtidigt vårt enklaste system 
för ofta behöver man inte mer än detta!

Men att kalla det enkelt är att göra det lite lätt för sig, vi på 
Nordicview gör aldrig avkall på varken kvalitet eller utför
ande. Core är en kvalitetsprodukt som sluter tätt, har en 
gedigen och stabil konstruktion som inte skramlar eller slår. 

Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier. Profilerna 
är oisolerade men man kan välja på flera olika glas för att få 
olika Uvärden (isoleringsförmåga). Core har ett 6 mm tjockt 
härdat säkerhetsglas, välj mellan olika funktioner på glasen.

Core är ett profilsystem som består av en topp och en  
bottenprofil samt två sidoprofiler. Systemet är mycket  
enkelt att montera.

Utförande

Systemen är har ett modernt, formspråk med hellånga hand 
tag. Kombinera fasta och skjutbara partier som du vill, eller 
sätt ett mallskuret i gavelspetsen.

Vit (RAL9016) och den något silverfärgade naturanodise 
ringen är standard, men man kan välja vilken av de hundra
tals RALkulörerna man vill! Komplettera med skjutlås för 
invändig låsning eller utvändig låsning med nyckel. Båda 
dessa lås måste beställas i samband med glaspartierna.

Glastyp

Core levereras alltid med 6 mm härdat enkelglas.

Glaset är en stor del av partiet, därför är det extra viktigt att 
tänka igenom vilket glas ni väljer till partiet.

Delning: 15 delar
Färg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat  
Max karmbredd:  14005600 mm  
Min karmbredd: 3001200 mm
Max karmhöjd: 2400 mm
Min karmhöjd: 800 mm

    Fakta om Core

  



 
 



 






 

Fasta partier

Triangelfönster – mallskuret

Välj ytterligare glasfunktion

	Enkelglas, härdat enkelglas. Uvärde 5,9. 

	Energiglas, enkelglas med energibeläggning minskar 
uvärdet samt minimerar risken för kondens. Uvärde 3,9.

	Solskyddsglas, färglöst skikt som minskar solvärme  
och ljus. Uvärde 5,9.

	Självrengörande, glas med skikt som gör att smuts inte 
fastnar så lätt på glaset. Uvärde 5,9.

	Tonat, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. Uvärde 5,9.

Skjutbara partier - dörrar och fönster


