
FÖNSTER 
OCH DÖRRAR
Spetsen inom energieffektivitet

PIHLA
TERMO



2

INNEHÅLL
Pihla Termo 2 • Termo-fönster 4 • Termo 1+3 -fönster 6 • Termo Kiinteä 8 • Termo Patio 10 • Termo-ytterdörr 12 • Termo- 

ytterdörrmodeller 14 • Termo Top ytterdörr 17 • Termo-skjutdörr 18 • Färger 20 • Glasalternativ 22 • Tilläggsutrustning 23

PIHLA TERMO

Produktfamiljen Termo representerar en tekniskt hög kva-

litet och produktutveckling. Termo-produkterna lämpar sig 

för objekt, där man vill ha så bra värmeisolering som möjligt. 

Pihla Termo-fönster och -dörrar ligger i spetsen inom ener-

gieffektivitet. 

ENDAST FANTASIN SOM 
GRÄNS
Pihla Termo ger dig möjligheten att använda 

din fantasi. Termo-produkterna garanterar 

en maximal energieffektivitet, det bästa 

solskyddet på marknaden, en otrolig 

ljudisolering och mångsidig tilläggsutrustning. 

Alla Termo-produkter är utformade att passa 

ihop, allt från skjutdörrar till fasta fönster. Pihla 

Termo är en omfattande och bra lösning även 

för de mest speciella objekten.

KVALITET OCH DESIGN
Det öppningsbara fönstret med fyrdubbelt 

glas stänger ut kölden och bullret. Termo 

Kiinteä-landskapsfönstret gör det möjligt 

att skapa stora glasväggar. Produkternas 

speciellt starka konstruktion tryggar 

hållfastheten av såväl dörrar som fönster. I 

produktfamiljen ingår också skjutdörrar som 

även lämpar sig för den samtida arkitekturens 

behov. 

TILLVERKADE I FINLAND
Pihlas alla fönster, balkongdörrar och 

ytterdörrar tillverkas i Finland.

2

U-VÄRDE TILL 
OCH MED 0,65 
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Tack vare sin hållfasta konstruktion och starka material lämpar sig 

produktfamiljen Pihla Termo också för tekniskt krävande objekt. Det 

stora sortimentet av tilläggsutrustning gör Termo-produkterna indivi-

duella, representativa och lämpliga för olika behov.  

GEDIGNA YRKESFÄRDIGHETER

Alla Pihla Termo-produkter tillverkas enligt 

mått och kundens behov. Således har det varit 

möjligt att genomföra individuella lösningar 

i såväl nybyggen och saneringsobjekt. 

Färgerna karmdjupet, häntheterna, glasen och 

tilläggsutrustningen planerar vi tillsammans så 

att de motsvarar dina önskemål på bästa möjliga 

sätt.
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ENERGISNÅL LÖSNING 

Lågenergifönstret Pihla Termo är ett trä/alumini-

umfönster med två bågar som har isolerglasele-

ment i båda bågarna. I jämförelse med traditio-

nella fönster med tre glas uppnår Termo-fönster 

utmärkt värmeisolering, bättre ljudisolering samt 

skydd mot solens värmestrålning. Ju bättre vär-

mehushållning fönstren har desto trivsammare är 

boendet. 

BEKANT STARK KVALITET 
FRÅN PIHLA
Termo har den från Pihla-fönster bekanta 

konstruktionen: starka trä- och aluminiumdelar, 

starka fogar samt ventilerad konstruktion mellan 

träet och aluminiumet på utsidan. Pihla Termo-

fönster har en rötskyddsgaranti på 25 år. 

OMFATTANDE SORTIMENT AV 
TILLÄGGSUTRUSTNING
Den vanligaste tilläggsutrustningen och alternati-

ven är glaslösningar, dekorationsspröjs, persien-

ner, insektnät, ventilationsventiler och inner-

bågens dekorativa eller raka form. Pihla Termo 

fås också som tilluftsfönster. Termo-fönstrens 

karmdjup är 130, 170 och 210 mm.

Det energisparande fyrglasfönstret Pihla 
Termo är designat med hänsyn till de 
allt strängare värmeisoleringskraven. 
Tack vare vår kontinuerliga 
produktutveckling har Termo-fönstren 
alltid de bästa glasningslösningarna och 
utrustningsnivåerna.

TERMO-FÖNSTER

TERMO-KONSTRUKTION 

• Två energieffektiva isolerings-

glaselement med ett avancerat 

mellanlistsystem

• U-värde 0,65... 0,80

• Energiklass till och med A+
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NY GLASTEKNOLOGI

Pihla Termo 1+3 är ett nytt trä-aluminiumfönster 

med fyra glas. Det har utvecklats i samarbete med 

världens största glastillverkare. Tack vare den nya 

glasteknologin är fönstret mycket varmt, hållbart 

och vackert bearbetat.

Pihla Termo 1+3-fönstrets ytterbåge har ett glas. 

Innerbågen har ett tredubbelt värmeglas, vars 

patenterade mellanrumslist gör konstruktionen 

styv och hållbar, och ger fönstret ett noggrant 

bearbetat utseende. Tack vare den innovativa 

mellanrumslisten är glaselementets mittersta glas 

bara 2 mm tjockt. Därför är Pihla Termo 1+3 lättare 

att använda och ännu tåligare jämfört med andra 

fyrglasfönster. 

Pihla Termo 1+3 ökar boendekomforten och sän-

ker uppvärmningskostnaden. Fönstrets värmeiso-

leringsförmåga är i toppklass. Dess värmegenom-

gångskoefficient (U-värde) är rentav under 0,7.

HÅLLBART PIHLA-FÖNSTER
I övrigt har Termo den från Pihla-fönster välbekan-

ta konstruktionen: starka trä- och aluminiumdelar, 

hållbara fogar samt en ventilerad konstruktion 

mellan träet och aluminiumet på utsidan. Tack 

vare konstruktionen kan vi ge Pihla-fönstren en 

rötskyddsgaranti på 25 år. 

Pihla Termo 1+3 energisparfönstret ger 
dig ett trivsammare boende. Också 
naturen tackar dig, eftersom det nya 
isolerglaselementets tillverkningsprocess 
sparar energi och fönstret har ett mindre 
koldioxidavtryck.

TERMO 1+3 ENERGIFÖNSTER

TERMO 1+3-KONSTRUKTION 

• Innerbågen har ett tredubbelt 

tunnglaselement med patenterad 

mellanrumslist.

• U-värde under 0,66 0,67

• Energiklass till och med A+
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LÄTTSKÖTT 
Termo Kiinteäs insidor är i trä och ytterbeklädna-

den i aluminium. Tack vare det tredubbla ener-

gisparande isolerglaset når fönstret de bästa 

energiklasserna. Det faktum att aluminiumytorna 

nästan inte alls behöver underhållas samt att 

fönstret har endast två glasytor som behöver 

tvättas bidrar även till Termo Kiinteäs ökade 

popularitet.

FRÅN GOLV TILL TAK
De fasta fönstren lämpar sig för byggande av 

stora fönsterväggar. Sirliga mellanbågar ger ut-

tryck åt fönsterhelheten. I stora fönsterväggar är 

Termo Kiinteäs utmärkta värmeisolering  mer än 

nödvändigt.

TÄTHET I TOPPKLASS
Vid glasning har man använt gummitätningar 

av hög kvalitet på både ut- och insidan. 

Slutresultatet är tätt och snyggt. Termo Kiinteä 

har fått mycket goda resultat i hållbarhetstest för 

lufttäthet, regntäthet och vindtryck. 

TILLÄGGSUTRUSTNING 
Den vanligaste tilläggsutrustningen är nödvändi-

ga glaslösningar, dekorationsspröjs och persien-

ner. Termo Kiinteäs karmdjup är 130, 170 och 210 

mm.

Inom dagens arkitektur och nybyggande 
föredrar man stora panoramafönster och 
fönsterväggar från golv till tak. För dessa 
objekt lämpar sig Termo Kiinteä utmärkt. 
Och man behöver inte ens längre pruta på 
energieffektiviteten.

TERMO KIINTEÄ-FÖNSTER

TERMO-KONSTRUKTION 
• Tredubbelt energieffektivt isole-

ringsglaselement med ett avance-

rat mellanlistsystem

• U-värde till och med 0,67  

• Energiklass till och med A++

Termo Kiinteä har två mellanlistfärger: svart 
och grå.  
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EN DÖRR MED FLERA 
FUNKTIONER 

Termo Patio är en enkelbladig utåtgående 

balkongdörr med aluminiumbeklädnad. Termo 

Patio lämpar sig som balkongdörr, terrassdörr, 

trädgårdsdörr och grovköksdörr. Patio passar  

bra bredvid Pihla-fönster tack vare dess yttre 

aluminiumytor. Patio har samma färgalternativ 

som Pihla-fönstren.

MÅNSIDIG LÅSNING 
De mångsidiga låsalternativen gör det möj-

ligt att använda dörren i olika objekt och för 

olika behov. Patio kan liksom balkongdörrarna 

utrustas med spanjolett med vindspärr eller 

likadant mittlås som används i ytterdörrar. 

Båda låsalternativen fås med låscylinder som 

tilläggsutrustning, och då kan dörren också 

låsas utifrån och användas till exempel som 

andra ingång. Nyckelcylindern kan serieläggas 

för samma nyckel till hemmets övriga dörrar. 

FLERA MODELLALTERNATIV
Patio-dörren tillverkas med ett eller två glas-

partier, med helglas och som pardörr. Glaspar-

tiet kan dimensioneras fritt eller till exempel 

placeras på samma höjd som det invidlig-

gande fönstret. Karmdjupen är 130, 170 och 

210 mm.

I Patio-dörren förenas två utmärkta Pihla-
dörrar. Dörrbladet på Patio har samma 
robusta skivkonstruktion som ytterdörren 
och på utsidan har dörren samma 
väderbeständiga aluminiumbeklädnad 
som hos balkongdörren. Termo Patio har 
naturligtvis tio års formgaranti.

TERMO PATIO-BALKONGDÖRR 

TERMO-KONSTRUKTION 

• Tredubbelt isoleringsglaselement 

med ett avancerat mellanlistsys-

tem och effektiva selektivglas.

• U-värde 0,80... 0,87

SE OCKSÅ
andra terrass- och 

grovköksdörrar på 

sida 13.

Till Patio med mittlås kan 
man välja samma trycken 
som används på Pihlas 
ytterdörr. 
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UTMÄRKT ISOLERANDE
Termo-ytterdörrens kraftiga dörrblad garan-

terar en hög värmeisoleringsförmåga. Inuti 

det 76 mm tjocka dörrbladet finns ett mycket 

effektivt isoleringsmaterial. Också dörrmodel-

lerna med glaspartier har en mycket hög vär-

meisoleringsförmåga eftersom glaselementet 

alltid består av tredubbelt energieffektivt 

isoleringsglas. 

KRAFTIGARE ÄN NORMALT 
Dörrbladet är kraftigare än normalt och det 

är förstyvat med en aluminiumskiva på båda 

sidorna och har en HDF-ytskiva på båda si-

dorna. Dörrbladets utsida har en spårfräsning 

vars mönster har olika djup och form i olika 

dörrmodeller. I vissa modeller fås mönstret 

även på insidan. 

VÄLUTRUSTAD DÖRR
I ytterdörrens standardleverans ingår dörrbla-

det med karmar och tröskel samt låskistan. 

Det finns flera olika alternativ till låskistor. Dör-

rarnas karmdjup är detsamma som i fönstren: 

130, 170 och 210 mm. Dörrarna har dubbel si-

likongummitätning. Dörrarna har fyra stycken 

gångjärn som kan justeras i sid- och höjdled 

och som förstärkts med en stödplatta. Även 

låskistans slutbleck kan justeras. 

Termo-ytterdörrens konstruktion är 
stabil och hållbar och framför allt varm. 
En stark dörr påverkas inte av svåra 
väderförhållanden. Termo-ytterdörr har tio 
års formgaranti. 

TERMO-YTTERDÖRR

TERMO-KONSTRUKTION 

• Tredubbelt isoleringsglaselement 

med ett avancerat mellanlistsys-

tem och effektiva selektivglas.

• U-värde 0,64... 0,92  

Till Termo-ytterdörrens glasning kan man 
välja en elegant och tilltalande eklist (på 
bilden). I standardutförandet har listen 
samma färg som dörren. 
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TERMO-YTTERDÖRRMODELLER

UO 110 UO 111 UO 118 UO 119 UO 120 UO 122

UO 151UO 153UO 141UO 140UO 135UO 130

UO 163 UO 160 UO 165 UO 166 UO 167 UO 180

UO 125UO 198UO 192XUO 192UO 164UO 162
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   Modellen tillverkas också 

     med branddörrskonstruktion EI30.

  Modellen tillverkas också 

    med förrådsdörrkonstruktion.

UT PÅ TERRASSEN 
Till Pihlas Termo-dörrsortiment hör 

dessutom dörrar med stora glas som 

passar för bland annat terrasser och 

grovkök. 

PARDÖRRAR OCH 
SIDOLJUS
Också pardörrar och ytterdörrar med 

sidoljus ingår i Termo-dörrsortimentet.

UO 510
M14

UO 5102
M16

UO 510 UO 567
M16

UO 5672
M14

UO 567

UO 5572
M16

UO 500UO 557

UO 169 UO 196 UO 171 UO 173 UO 202X UO 204

UO 200UO 208UO 206UO 205UO 202UO 170

UO 557
M12
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TERMO
UO P500
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VEKKI-PERSIENN 
• Till Pihlas altan- och balkongdörrar 

samt fasta fönster fås den mycket 

hållbara och lättskötta VEKKI-per-

siennen. 

• flera färgalternativ

• också med mörkläggningsfunk-

tion 
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HÖGKLASSIG OCH HÅLLBAR
Termo Top-ytterdörren är ett utmärkt alterna-

tiv för en målad ytterdörr. Den högklassiga 

ytan av högtryckslaminat som fulländats med 

tekniskt ek- eller teakfaner gör dörren mycket 

hållbar och lättskött. Tack vare den energief-

fektiva isoleringen är också värmeisolerings-

förmågan i toppklass. Top-dörrens 76 mm 

tjocka dörrblad är välbekant Pihlakvalitet.

ELEGANS VID YTTERDÖRREN
Top-ytterdörrarnas utseende avviker från 

det invanda. Den tidlösa ekytan som andas 

värdighet gör dörren till hemmets verkliga 

visitkort. Den svarta ramen runt glasen fram-

häver fönsterdörrarnas elegans. Top-dörrens 

omfattande tillbehörssortiment kompletterar 

helheten. 

TERMO TOP-YTTERDÖRR 

TOP-KONSTRUKTION 
• Dörrbladen är beklädda med 

mycket tåligt högtryckslaminat, 

dörrens in- och utsida med tek-

niskt ekfaner 

• Energieffektiv XPS-isolering

• Dörrbladets tjocklek 76 mm

• U-värde från 0,6 

TOP 200 TOP 208TOP 202 Pihlas Termo Top-dörrkollektion innehåller 
tre eleganta och populära dörrmodeller. Den 
tilltalande glasningen med svart ram fulländar 
den fina dörren.

Termo Top-dörrarna har fyra justergångjärn 
i standardutförandet. Till dörrarna fås även 
kraftiga dolda gångjärn som kan justeras i tre 
riktningar och vilka, som namnet antyder, inte 
syns på utsidan, eftersom de ligger skyddade 
mellan karmen och dörrbladet. 

Det intelligenta Yale Doorman-låset ingår 
i Termo Top-ytterdörrens omfattande 
tillbehörssortiment. 
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FÖR KRÄVANDE 
FÖRHÅLLANDEN
Termo-skjutdörrens värmeisolering är tack 

vare energieffektiva isoleringsglas, glas-

ningssättet och en tät konstruktion utmärkt. 

Glaselementen monteras djupare än normalt 

i bågarna, vilket betydligt förbättrar dörrens 

värmeegenskaper. 

GJORT MED NOGGRANNHET 
Termo-skjutdörren har en lättskött aluminium-

beklädnad på utsidan som skyddar mot väder 

och vind. Dörrens ytor på insidan består av 

kärnved som utvalts mycket noga. Träytorna 

behandlas noggrant fyra gånger. Utöver en 

skyddande grundbehandling målas ytan tre 

gånger. 

HÖGKLASSIG HELHET
Termo-skjutdörren öppnas och stängs lätt och 

tyst tack vare de högklassiga beslag- och lås-

ningsmekanismerna. Dörren har som standard 

ett trycke på insidan och på utsidan ett infällt 

draghandtag. Helheten är förstärkt med en 

stark karm med ett djup på 206 mm. Dörrens 

maximala höjd är 2,8 meter och bredd till och 

med 9 meter. 

Termo-skjutdörren ger vardagsrummet en 
rymlig känsla. Det skjutbara dörrbladet 
kräver inget extra utrymme för att öppnas, 
vilket gör det enklare att inreda. Med 
Termo-skjutdörren kan man bygga en hel 
vägg. Helheten kan kompletteras med 
fasta fönster som passar till skjutdörren. 
Pihla Termo-skjutdörren, den tätaste på 
marknaden, öppnas inåt.

TERMO-SKJUTDÖRR

TERMO-KONSTRUKTION

• Tredubbelt isoleringsglas

• Avancerat mellanlistsystem

• De effektivaste selektivglasen

• Värmekapad tröskel

• U-värde till och med 0,9 

Tack vare den varma komposittröskeln och 
avancerade glasningen lämpar sig Termo-
skjutdörren för även de mest krävande finska 
förhållanden.
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Pihlas produkter leverers alltid ytbehandlade. Vit färg är populär men också andra färger har vuxit i po-

pularitet. Ytterdörren måste inte alltid vara vit! Vi tillverkar också dörrarna och fönstren med valfri färg 

när du anger oss exakt färgkod. Till utsidans aluminiumytor erbjuder vi fyra standardfärger. 

FÄRGER

Pihla Termo-produkternas

Furu 

Färglös

Nöt

TM-1806

Furu

TM-1802

Vitlack

TM-1771

MÅLNING 
Både insidan och utsidan av fönstren och balkong-

dörrarna är målade. Som målarfärg använder vi 

vattenspädbar akrylfärg av utsläppsklass M1. Den 

miljövänliga färgen orsakar inte skadliga utsläpp. 

Standardfärgen för de målade ytorna är vit NCS S 

0502-Y. 

Mörkgrå

RAL 7024

Grå

RR22

Mörkbrun

RR32

Vit

RAL 9010

ALUMINIUMYTOR
Fönstrens och balkongdörrarnas yttre aluminiumytor är pulvermålade. Utöver de fyra standardfärgerna kan aluminiu-

mytorna även levereras anodiserade. Aluminiumytterbågen till öppningsbara fönster går också att få tvåfärgade – den 

synliga ytan på insidan kan vara vit medan utsidan kan ha samma färg som karmens ytterbeklädnad. 

Vit

NCS S 0502-Y

LASERINGSBEHANDLING
Trädelarna till fönstren kan också laseras. För laseringen används vattenspädbara lasyrer. Standardlasyrerna är färglös 

och nöt. Även ek och den vackra vitlasyren är tillgängliga. 

OBS!
Det är alltid skäl att 
kontrollera den slutliga 
kulören i en färgkarta, 
eftersom broschyrens 
färger kan variera på 
grund av trycktekniska 
orsaker.
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TERMO
UO202X

Vit

NCS S 0502-Y

Ljusgrå

NCS S 2500-N

Beige

NCS S 4010-Y30R

Blågrå

NCS S 6010-R90B

Stugröd

NCS S 4050-Y90R

Grå

RR22

Mörkgrå

RR23

Mörkbrun

RR32

YTTERDÖRRARS 
FÄRGER

21
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Genom valet av glas kan du avsevärt 

påverka både produktens utseende 

och dess användarvänlighet. En del vill 

att glaset ska ge insynsskydd, medan 

andra vill kunna se genom glaset. Om 

utseendet är den faktor som påverkar 

mest görs valet av glas utifrån det. 

Fönstrens glasalternativ styrs i första 

hand av energieffektiviteten. Till Ter-

mo-produkter finns flera olika glasalter-

nativ bland vilka du kan välja det som 

du gillar bäst. 

COTSWOLD
Cotswold-glas ger ett utmärkt insynsskydd, 

men har ändå ett stort ljusinsläpp. 

STIPPOLYTE
Stippolyte-glas ger ett bra insynsskydd, men 

har ändå ett stort ljusinsläpp.

FLEMISH 
Flemish är ett klart dekorglas med ett lugnt 

mönster. Glaset ger lite insynsskydd.

SATIN
Satinglas ger ett bra insynsskydd. Det kallas 

också flussglas eller mjölkglas. Satinglas an-

vänds i fönster omönstrat men det fås till vissa 

dörrmodeller med spårfräsning eller siden-

trycksmönster, som hör till Pihlas specialiteter. 

GLASALTERNATIV 

Spårfräst satin

Pihla Termo-produkternas

Mönstrat satin

Cotswold Stippolyte Flemish Satin

GLAS ENLIGT BEHOV
Glasets tjocklek bestäms utifrån storleken på fönstret och förhållandena. Utöver klar standard-

glasning kan man välja bland annat härdade, solskydds- och bullerisoleringsglas samt mönst-

rade eller tonade glas. I Pihla Termo-produkter finns som standard den bästa energibesparings-

glasningen och behövliga glas som motverkar imma.
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Bergen Trondheim Rhodos Stockholm Cannes Amsterdam

Till Termo-produkter finns ett täckande 

sortiment med tilläggsutrustning som 

kan monteras på fabriken. Den vanli-

gaste tilläggsutrustningen till fönster är 

persienner, insektnät och ventilations-

ventiler. Tilläggsutrustning till dörrar är 

bland annat trycken, nyckelcylinder, 

sparkplåt och dörrklocka.

TILLÄGGS-
UTRUSTNING 

Pihla Termo-produkternas

TRYCKEN FÖR YTTERDÖRRAR

VÄDRING
För vädring kan fönstret utrustas med väd-

ringsfönsterbeslag, vilket gör det lätt och 

säkert att öppna och stänga fönstret eller 

ventilationsöppningen med ett vred. 

INSEKTNÄT
Till vädringsfönstret fås ett löstagbart insekt-

nät, som det är lätt att ta bort till vintern. Nätet 

är av plast eller metall. Metallnätet kan lämnas 

på plats under vintern.

PERSIENNER
Det är enklast att skaffa persienner samtidigt 

som fönstret och dörren så att de med un-

dantag av Kiinteä-fönstret installeras redan i 

fabriken. Vitt är standardfärgen och därtill har 

vi flera andra färgalternativ. Förutom stan-

dardmodellen finns det en integrerad modell 

där persiennerna kan enkelt justeras med 

en justeringsknopp. Nyheten, den utmärkta 

Vekki-persiennen för balkongdörrar och fasta 

fönster (bild på sidan 16). 

DEKORATIONSSPRÖJS
Med löstagbara dekorationsspröjs kan man 

framhäva utseendet av öppningsbara fönster 

och husets anlete. Bredden på spröjsen är 

25, 60 och 90 mm. Du kan till Termo Kiinteä-

fönstret och Termo Patio-balkongdörren välja 

löstagbara 24 mm:s spröjs som tillverkas 

endast som vågräta och lodräta spröjs.

DÖRRHANDTAG
Vädringsfönsterbeslag innehåller alltid tryck 

som är antingen rak eller oval i stil med fönst-

ret. Termo Patio med spanjolett har också 

alltid trycke. 

I tryckessortimentet för ytterdörrar finns 

modeller både för dig som gillar den moderna 

stilen och för dig som dras till mer traditio-

nella alternativ. Vi har trycken av mässing, 

satinkromade trycken och trycken av rostfritt 

stål beroende på modell. Alla trycken har en 

snabbfästningstapp för en lättare montering. 

Integrerad persienn

Trycke till Termo Pa-

tios spanjolett

Ovalt tryckeRakt trycke



PIHLA  
Pihla tillhandahåller ett stort sortiment 

fönster- och dörrprodukter för bostads-

aktiebolag, privatpersoner samt yrkes-

män inom branschen. Produkterna är 

kända för Pihla-varumärket.

Pihlas fönster och dörrar ingår även allt 

oftare i husfabrikers huspaket.
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Pihla försäljning, tfn 0800 550 880

Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
www.pihla.fi




