På bilden nedan - ALUPLAST IDEAL 4000 eller IDEAL 6000
Mest populära och prisvärda är IDEAL 4000. Det fins fasta parter, öppningsbara
(inåt eller utåtgående), skjutparter och vikparter. IDEAL 4000 - fem kammare
och 2 tätnings lister
7 cm

ALUPLAST NORD – LINE
Top Swing, Top Hung eller på svenska ”H” eller glidfönster kostar ca. dubbelt så mycket
som IDEAL 4000 inåtgående

eller IDEAL 6000 (enbart inåtgående) annars samma tillval som i IDEAL 4000.
Sex kammare och 3 tätnings lister
8 cm
Storlekar – minsta storlek på fasta parter som kan göras av en robot är 400mm och
öppningsbara 500mm. Vi kan gå ner till 300mm respektive 400mm som kan göras för hand
för en extra kostnad på 40%. Högsta öppningsbara parti som vi kan göra med garanti är
2,5m. Självklart kan vi göra högre på beställning men då lämnar vi inte garanti på den
mekaniska delen.
I verkligheten kan vi göra det mesta men då är det ett hantverk sedan den
automatiserade roboten har sina begränsningar.
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ALUPLAST - IDEAL 4000 – Skjut parti med myggnätt, sett utifrån och inifrån . Fönster som dörrar har samma profil, mekanism och utseende.
Skjut parti
med dreh – kip
olika lägen

© 1 9 8 9 Z O D I A K Arkitekter AB

www.zodiak.se

zodiak@zodiak.se

www.zodiakark.se

NORDLINE – enbart utåtgående, skapades avsiktligen för den skandinaviska marknaden,
efterliknar i stil, karm/båge storlek, beslag, de traditionella svenska fönstren. Nästan dubbelt så dyra som IDEAL 4000
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Det finns en del att tänka om när man beställer fönster, läs materialet nedan.
För att räkna på frakt behöver vi

leverans

postnummer /postadress

Inåtgående fönster/fönsterdörrar är ett billigaste alternativ.
Utåtgående partier är ca 35-85% dyrare och har inte dreh-kip funktionen.
Vilken kulör skall fönstren ha? (vit är billigast och tåligast mot sol, skall klara min. 30 år)
Vill du ha en annan kulör, tar det längre tid än den offererade leveranstiden på (se nedan)
Kostnad Ca. 25% extra för en annan kulör än vit ute och 25% för en annan kulör inne.
Är det samma, ej vit kulör på båda sidor kostar det ca. 40% extra
Materialvalet – Prislista under ”Priser” gäller alt. 1
alt.1 – underhållsfria – kompositfönster – ALUPLAST IDEAL 4000 inåtgående dreh-kip (dreh-kip = med vädrings funkton, finns ej i utåtgående).
Helt återvinningsbara. Mer info finns under Fakta om våra underhållsfria profiler
där finns också mer info om brand, HSB erfarenheter sedan 1982, SP-s uttalande osv.
alt.2 – aluminiumfönster – nästan 2 gånger dyrare än alt 1, sämre U-värde med ca 0,3
Alt.3 – när det gäller träpartier jobbar vi enbart med solid ek, enbart vid större beställningar.
Karmar, bågar - Tyska ALUPLAST www.aluplast.de
Mest prisvärda IDEAL 4000 U=1,3 (Ug=1,4) – femkammare
IDEAL 7000 U=1,3 (Ug=1,4) – sex kammare ca 5 % dyrare skiljer sig bara med utseende
IDEAL 6000 U=1,2 (Ug=1,3) – sexkammare ca 15 – 50% dyrare IDEAL 6000 öppnas enbart inåt,
IDEAL 6000 PH (passive house) – U=1,1 (Ug=1,2) ca 50 % dyrare än IDEAL 6000
IDEAL 8000 energeto (limmat glas) – U=1,0 (Ug=1,1) ca 5 % biligare än IDEAL 6000 PH
Gratis tjänster
Om företagen bjuder på gratis besök kommer denna kostnad räknas in i fönsterpriset. Besöken görs av företagets anställda som är
avlönade. Sedan vi garanterar Sveriges billigaste underhållsfria parter kan vi inte bjuda på sådana tjänster men Ni kan beställa dem.
Leveranstid
15 arbetsdagar plus frakt 1-7 arbetsdagar.
Frakt
Partier måste köras direkt från fabrik till kund. Vi presenterar alltid priset för frakt separat. Bjuder konkurrensen på frakt är detta pris
inräknad i fönster. Ingen får sina produkter körda gratis.
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U värde för helt parti öppningsbart för 1230 x 1480mm enligt normen (DIN EN ISO 10077-1)
Fasta parter har lägre U-värde, ca 0,15
IDEAL 4000, fast, 3 glas U-0,6 (Ug-0,7), aluminium ram mellan glassen är U=0,91
IDEAL 4000, fast, 3 glas U-0,6 (Ug-0,7), varm ram mellan glassen (SWISSPACER) är U=0,83
IDEAL 4000, fast, 3 glas U-0,5 (Ug-0,6), aluminium ram mellan glassen är U=0,83
IDEAL 4000, fast, 3 glas U-0,5 (Ug-0,6), varm ram mellan glassen (SWISSPACER) är U=0,75
Nedan info om U-värde och priser för respektive
U värde bara för profiler presenteras nedan.
Priser som presenteras nedan togs fram den 24 mars 2011
Priser är i sek inkl moms och 20% rabatt
Priser gäller ett inåtgående fönster 1000 x 1000mm, dreh-kip, handtag borstataluminium, monteringsbelag.
3 glas U-0,6 med varm ram mellan glasen.
varmram mellan glasen sänker U-värde i ramen med U=0,1 t.ex IDEAL 4000 1,3 till 1,2
IDEAL 4000 U -1,3 (Ug-1,4) inåtgående, utåtgående, skjutpartier.
1 714 sek
IDEAL 6000 U -1,2 (Ug-1,3) enbart inåtgående och skjutpartier.
2 306 sek
IDEAL 7000 U -1,3 (Ug-1,4) inåtgående, utåtgående, skjutpartier.
1 796 sek
IDEAL 6000 passiv house U -1,1 (Ug-1,2) inåtgående, utåtgående, skjutpartier.
3 514 sek
IDEAL 8000 energeto U -1,0(Ug-1,) limmat glas. inåtgående, utåtgående, skjutpartier.
3 314 sek
Limmat glas innebär att hela partiet är mycket styvare för att glaset limmas i ramen.
Styvheten gör att gångjärn fungerar bättre i det långa loppet.
Nackdelen är att om glaset går sönder är det svarare att bytta ut det, måste fräsas/skäras bort.
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Två eller treglas? – vår standard är alt.A med U värde = 1,0 och alt.D med U värde = 0,7 eller alt.E med U
värde = 0,6. Alt.D och alt.E kostar lika mycket. Väljer man spröjs limmade på glasen kan alt.E ej
implementeras för att den är för tjock.
Notera – det är inte antal glas
men den sammanlagda bredden på kammare med argon gas som är avgörande för U-värde
Därför har alt B sämre isolations förmåga - U värde än alt. A
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Glas - Saint-Gobain eller SANCO

Standard glas 2 glas – 4/16argon/4 U-1,0 (Ug = 1,1) W / m2K ; ljud - 32dB; innerglas är energiglas
Lågenergi glas 3 glas - 4/12argon/4/12argon/4 prisvärd glas U=0,7 extrakostnad exkl. moms ca 400 - 600 skr/kvm
Lågenergi glas 3 glas - 4/14argon/4/14argon/4 mest prisvärd glas U=0,6 nu säljer vi 0,6 för samma pris som 0,7

Beslag – Tyska www.winkhaus.com Europas största och en av de klart bästa beslag tillverkare.
Ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, bättre än MACO eller SIEGENIA och mycket bättre än ROTO.

Partierna monteras i Polen. Fabriken är innehavare av ISO 9001 och arbetar enligt i EU gällande regler
Montage – för nuvarande samarbetar vi med två montörer stationerade i Stockholm.

Partier finns monterade att se på Rotnäsvägen 94 i Huddinge (på gränsen mellan Stockholm och Huddinge)

Företags organisations nr. 55 65 36 - 80 80 . Företaget registrerades 1989, och som AB 1986
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Säkerhet – säkerhetsglas.

Enligt Plan och Bygglagen all glas som finns närmare ”golvet” än 70cm skall vara säkerhetsglas.
Sedan vi räknar på det biligaste alternativet räknar vi aldrig på säkerhetsglas.
Det är kundens ansvar att informera oss att han önskar säkerhetsglas och i vilka parter.
Det finns 4 säkerhetsklasser - P1 till P4. Siffran innebär antal säkerhetslamineringar. P1 räcker som inbrottsskydd.
I offerten anger vi vid standardglas följande information - 4mm/16/4mm. Det innebär att glas är 4 mm tjocka och kammare med
argongas är 16mm. Jobbar vi med säkerhetsglas då presenteras det följande 44.1/16/4mm.
Det innebär att ytterglaset är laminerat glas.
Upp till 2,5kvm glasyta jobbar vi med 4 mm glas. Mellan 2,5kvm och 4kvm är glaset 6mm - 6mm/16/6mm. Över 4kvm används
8 eller 10 mm glas
Vid partier som är större än 2,5 kvm upp till 4kvm använder vi säkerhetsglas som billigaste alternativ ändå ganska dyrt.
Vid större parter där glas är 4 kvm upp till 6kvm använder vi glaspaket 33.1/16/6mm, så dyrt att ingen har bestämt sig för det och vi
har delat det med vertikala mittposter eller gjort separata parter.

Säkerhet – barnsäkra handtag finns som tillval.

Lås – Glöm inte att tänka på lås! Vissa önskar lås i handtaget på insida,
andra önskar lås på insidan eller på båda sidor av dörrbladet som räknas som ytterdörr och kräver en helt annan
konstruktion vilket innebär en större kostnad.
Vi skriver alltid ca. pris sedan allting hänger på förhållandet mellan polska zloty och Euro. Alla beståndsdelar köps i Euro,
polska zloty och i svenska kronor. Partier monteras i Polen av en automatisk industrirobot och skickas direkt till kunden.
Fönster och fönsterdörrar är alltså inte handgjorda.
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Fönsterbleck som passar i karm, se ritningen nedan
Vit och mörkbrun som på bilden är standard andra kulörer kostar extra för varm pulverlackering.
Fönsterbleck i stålplåt (finns också i aluminium, kostar dubbelt),
med vatten stoppande avslutningar i komposit material på sidorna
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FÖNSTERBLECK
Om drevningen (isolation = avstånd mellan vägg fönster ram – se på bilden nedan) är 10 mm som vi också rekommenderar
och fönstret indraget i väggen med t.ex. 50 mm som på ritningen kommer fönsterblecket
att se ut som på ritningen.
Du behöver inte göra drevningen större. Vi offererar fönsterbleck i plåt som passar i
våra profiler
Med sidoavslutningar i samma material (komposit material) som fönster. Priset
gäller fönsterbleck som är upp till
100 mm djupa. Du kan beställa smalare än 100mm eller djupare. Det finns inga
begränsningar.
Djupare modeller är något. Fönsterbleck går in i ramen med ca 5mm
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Persienner. Det går inte att ha både persienn och rullgardin i ett och samma fönster, ifall man inte väljer persienner
mellan glasen där argon gas finns. Modellen mellan glasen går att vrida med hjälp av magneter men går inte att dra upp.
Våra persienner är utanpåliggande men diskreta stålvajrar håller de på plats även om fönster är i vädrings läget och
tippar inåt.
Det finns många färger att
välja, bilden nedan
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Persienner.
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Sidalistor som gör att rullgardin stannar på plast i vädringsläge.
Rullgardin integrerat i fönster, Antingen jalusi eller rullgardin, det går inte att ha både och ifall man inte väljer jalusi i
mellan glasen där argon gas finns. Går att vrida med hjälp av magneter men går inte att dra upp. Nerdragna rullgardiner sänker
värmeförluster.
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Rullgardin fönster – färger

© 1 9 8 9 Z O D I A K Arkitekter AB

www.zodiak.se

zodiak@zodiak.se

www.zodiakark.se

Rullgardin takfönster – färger
ROLLGARDIN MULTISTOP – med sidalister i lackerat aluminium, stänger sidorna för ljusinsläpp.

ROLLGARDIN CLASSIC
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Myggnät - Fler exempel av myggnät finns på sidan 36

Myggnät, öppningsbart utåt i fallet på bilden ovan.
Myggnät, kan monteras både i fönster som öppnas inåt som utåt, samt i fönsterdörrar som öppnas inåt som utåt.
Myggnät kan väldigt lätt demonteras för vintern och återmonteras under ”myggsäsongen”.
Fönster/dörr. (En dörr är som ett stort fönster).
1 – inåtgående fönster/dörrar
1a – det billigaste alternativet är att man monterar myggnät på utsidan med bajonettfattningar.
På det sättet kan man plocka bort myggnäten för vinter. Fast det går bara att göra utifrån. Bajonettfattningar är det små
plåtbitar som skruvas i karmen. För att sätta fast myggnät vrider man dem 90 grader. För att ta av myggnät vrider man
dem tillbaka. Passar bra för fönster som man inte går igenom.
1b- Nästa lösning är myggnät som fungerar som ett fönster/dörr blad. Går på gångjärn. Kan lätt plockas bort för vinter även
inifrån om man inte kan komma utifrån.
1c – dyraste lösning är neddragbara eller sidadragbara myggnät. Behöver inte plockas bort för vinter.
2 – utgående, fönster/dörrar. Samma som ovan fast tvärtom
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Luftventiler, spaltventiler, springventiler.

Luftventiler – mekaniska monteras bara på öppningsbara
partier i alla rum utom kök badrum och tvättstuga, sätt utifrån

och inifrån

Det finns tre standardkulörer att välja, aluminium, vit och brun.
Det finns mekaniska som öppnas och stängs förhand och hygroskopiska som sköter lufttegelfärger automatiskt.
Det finns också system där sådana ventiler finns i fasaden. Ventilation bör också göras oberoende av fönsters
reglerade ventilations enheter, som hör till den grundläggande utrustningen av byggnader.
Här kan man också se monterings beslag
Ventilation en ventil på 15kvm är föreskriften.
Enbart ventiler i öppningsbara. Det finns system till fasta parter men dessa är dyra och gör på bekostnad av glasytan.
Springventiler monteras i alla rum utom kök bad och tvättrum. I dessa rum sugs luften ut. Därför måste
luften tillföras genom springventiler. På det sättet skapas luft rörelse från springventil till utsug, från
rum till kök, bad, tvätt. På det sättet stannar köks, bad och tvätt lukter i dessa rum.
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Luftventiler, spaltventiler, springventiler.
modell vit

Myggnät, öppningsbart utåt i det fallet
Myggnät, kan monteras både i fönster som öppnas inåt som utåt, samt i fönsterdörrar som öppnas inåt som utåt.
Myggnät kan väldigt lätt demonteras för vintern och återmonteras under ”myggsäsongen”.
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Luftventiler, spaltventiler, springventiler.
Springventil modellen ovan går inte att sätta i ett fast parti. I fasta parter kan modellen som nedan implementeras.
Modellen nedan kan också sättas ihop med öppningsbara parter.

Springventil kan enbart monteras i ett öppningsbart parti med
karm och blad då kommer in luften som på bilden nedan, ljus
blåa blixtrar. I ett fast parti finns bara karm med stål insättning.
Man kan inte gå igenom karmen av denna anledning.
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Springventiler kontra mikroventilation.
Ventilation fungerar bäst när springventiler är ”uppe” i rummet – antingen i övre karmen eller ovanför fönster.
Mikroventilation öppnar hela fönster eller dörrbladet runt om och under den kalla perioden gör man stora värmeförluster.
En springventil släpper mindre luft men tillräcklig och skapar rätt luftcirkulation för att den varma luften stiger upp och kalla
ner. Med mikroventilation får man springventil t.o.m. vid golvet.
Mikroventilation fungerar däremot förträffligt bra under varma perioden skärskild när man är bortrest då skapar
mikroventilation rätt stora luft flöden, ändå är fönster och dörrar stängda eller låsta.
Hygroskopiska ventiler sköter själva jobbet, öppnar springan så mycket det behövs, eller stänger den helt, men är också
dyrare. Priset på ventiler presenteras alltid separat i våra offerter.
Mikroventilation på inåtgående partier finns bara i dreh-kip (dreh-kip finns bara i inåtgående)
men inte i kip eller dreh men i dem kan man montera luftventiler - springventiler.
Mikroventilation finns inte i utåtgående men man kan montera springventiler.
Kondens på fönsterglas.
Vattenånga på fönsterglas eller mellan tätningslist och fönsterglas är ett naturligt fenomen och ofta förekommande.
Skälet till en sådan situation är inte det felaktiga verkställandet av fönster men bristen på tillräcklig ventilation i
rummet. Vid bedömningen av frågan om fukt i rummet bör inte bara det som frigörs vid matlagning, dusch eller bad
betraktas, men också hur mycket fukt andas ut.
Under normala förhållanden, en familj bestående av fyra personer förångar dagligen ca 12 till 14 liter vatten.
Denna fukt skall ventileras bort genom kontrollerad ventilation. Luftens förmåga att absorbera vatten är begränsad
och beroende av temperatur.
Om det maximala mängden av vattenånga i luften blir överskred, då utsöndras övermängden som vatten.
Vid 100 % relativ fuktighet är dagpunkt nått.
Om varm luft kyls av och därmed ökar den relativa luftfuktigheten, samtidigt som en daggpunkt av överskjutande
vattenånga är kondenserande, avsätter sig den som vatten. Vattenånga fälls ut på kallaste platser, bland annat vid
en skarv mellan glas och glaslist. Avskaffande av detta fenomen kan endast göras genom att förbättra ventilationen.
Ventilationskanaler suger enbart ut (utsläpp av "avfall", fuktig luft).
Därför måste man komma ihåg att införa nytt (torr) luft utifrån. Det kan göras med hjälp av luft-ventiler i
fönsterkarmar.
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Balkongdörr, ytterdörr - låg eller hög tröskel
Hög tröskel är billigare och har mycket bättre isoleringsförmåga.
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Spröjs.

Alt.1 Mellan glasen kostar ca 70 (18, 26mm) per fält. Bredd som finns 8, 18, 26, 45.
Alt.2 Limmas på in och utsidan av glaset, kostar ca 70 skr (26mm) per lopp meter.
Bredd som finns 26, 36,46 och 66 mm
Alt.3 Mellan glasen och limmas på in och utsidan av glaset.

Alt.1

Alt.2

© 1 9 8 9 Z O D I A K Arkitekter AB

Alt.3

Det finns uppsjö av olika indelnings möjligheter.
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två fält

tre fält

fyra fält

sex fält

nio fält

sexton fält
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Broms i handtaget eller dörrstop.
Broms i handtaget – genom att vrida handtaget kan man bromsa dörren i ett utvalt läge.
Dörrstop är en mekanism i dörrbladet som håller dörren i stängt lägget. På andra sidan i dörrbladet finns där dörrstopet
håller fast vid. Väljer man den billigaste lösningen med handtag bara på insidan kan man beställa ett handgrepp. I det fallet
är den vit sedan kunden valde ett vitt handtag på insidan.
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Rörlig mittstolpe.
När man öppnar båda bladen finns det ingen stolpe i mitten. Ett av bladen, i det fallet den vänstra, är det aktiva
bladet och kan vara dreh-kip. Bladet som inte är aktiv, i det fallet den högra öppnas med handtaget i dörrbladet,
stängt läget
öppet läget
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Frostat glas eller andra glasmönster, begär mönsterkartan, då e-postar vi bilder i större skalor på 15 exempel
Handen är med på bilden för att visa skalan av glasmönstret.
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Trälaminering på utsidan eller insidan eller båda
EK MÖRK
OREGON

MAHOGNY

EK SPECIAL
EK GULD

EK NATUR
VALLNÖTT

EK MÖRK och MAHOGNY – är biligare på IDEAL 4000 (för att den köpes oftast och vi har den på lager)
EK GULD och VALLNÖTT – är biligare på IDEAL 4000, 6000, 7000. (för att den köpes oftast och vi har den på lager)
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Ett exempel nedan

© 1 9 8 9 Z O D I A K Arkitekter AB

www.zodiak.se

zodiak@zodiak.se

www.zodiakark.se

Det finns andra kulörer på lamineringar med samma ”grängring” som bilden ovan till höger.
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Handag standard
Vitta eller borstad aluminium kostar lika mycket
Handtag nr 2 (sätt vänster ifrån) månteras på utåtgående högerhängda. Handtag nr 3 månteras på utåtgående vänsterhängda.
Handtag 8 eller 9 kostar lika mycket båda två men går inte att montera på utåtgående. Handtag 2 eller 3 kan monteras också på inåtgående men då får man addera
mellanskillnaden, sedan handtagen till utåtgående är nästan dubbelt så dyra som de för inåtgående.
Handtag 1 kan månteras också på inåtgående men inte utåtgående. Notera att brickan är smalare på bredden på utåtgående, annars får den inte plats.
Skjut parti med handag
inåtgående HOPPE utan lås finns andra färger
bara på insidan
med lås
utåtgående
utåtgående med lås
inåtgående utan lås

utan lås
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Handag standard
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Vill man sätta ihop partierna får man tänka på att det finns monteringslister som på bilden nedan.
Informera oss om några parter i ditt projekt kommer att sättas ihop.
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När man bygger hus sätter man isolering (oftast mineralull) och fuktspärr på insidan och vind spär på utsidan
i hela huset. I vägarna, i taket, överallt. Man köper täta fönster med högt eller väldigt högt U-värde men springan mellan
väggen och fönster / dörr fyller man bara med skum som tätningsmesigt har samma egenskaper som mineralull. Alltså
behöves fukt och vindspärr där också. Jag har gjort det och nu, istället för att göra det från början, jag har rivit smyg på in
och utsidan för att komplettera med denna tape. Varför? Ju för att jag har tilläggs isolerat och monterat en del fönster
själv, själv har jag applicerat skummet ändå under de sista kalla vintrarna upplevde jag som om det blåste mellan väggen
och fönster/dörrkarmen. Jag pratade med tillverkaren och han sa att det finns porer i skummet så vid stora
temperaturskillnader kan ”blåsten” verkligen upplevas.
Vindspär och som fuktspär för fönster.
Enligt den tyska bygglogen måste alla fönster monteras med en invändig skyddstejp se nedan och utvändig se på nästa
sida . Önskar du en sådan tejp kan vi skicka den också.
Skyddstejp - utvändig. Tejpen fungerar som vindspär och som fuktspär.
Utöver tejp föreslår vi användning av "Illbruck Primer" som vulkaniserar tejp (ca155 kr/liter räcker till 100m tejp). Den gör
att tejpen fastnar bättre. Man penslar ”Illbruck Primer" där man kommer att sätta tejp (bara på väggen), väntar 20 min
och ”applicerar” tape med en hjälp av en hård vals. Svart remsa går på väggen och orange på karmen.
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Renoveringsprofil – Om man inte vill ta bort gamla karmar. På det sättet sliper man laga smyggen på in och utsidan.

Renoveringsprofil omfamnar den befintliga

karmen.

Här sågar vi en del av den befintliga karmen och tjänar ca 1 cm
Här är var vanlig profil om vi monterar fönster utan gamla karmar.
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Vi kan skicka separat ett beräkningsprogram som kommer från ALUPLAST fabriken i Tyskland översatt till svenska www.aluplast.de
I programmet kan man beräkna U värdet av ALUPLAST offererade fönster.
Vår storsäljare är med glas U-värde =1,0 – biligaste alternativet. Men IDEAL 6000 eller glas U=0,7 tar mer och mer plats.
IDEAL 4000 U-värde för hala partier är U= 1,2 - 1,4. Ju större parti desto bättre U-värde.
Vill man gå under det sponsrade av staten U-värdet får man gå på
1 - bättre ram IDEAL 6000 (kostar lika mycket som IDEAL 5000 och är bättre, 6 kanaler och 3 tätningslister i
öppningsbara partier)
Eller/och
2 - glas med U-värde 0,6- detta glas är vår näst ”billigaste” alternativ efter 1,0
Mig vetande, U-värde 1,249 tillgodoses som 1,2 av myndigheten. Men det kan vara olika i olika kommuner.
Så använder man det bifogade programmet, se nedan.
Resultatet vissas här
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Fler exempel av myggnät
Fast eller bajonett monterad

Dörr modellen

skjutmyggnät

drag, här uppifrån-ner, eller från sida (ingen bild här)

denna lösning neddragen sänker U-värde med 0,25. fungerar som inbrottsskydd
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Fönsterbänkar/bredor

Modell 1 - biligast
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Fönsterbänkar/bredor
Avslutningar,

Biligast. Bänken nedan kan också
skutas fram till vägen så att bara den
breda fronten blir synlig.
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Fönsterbänkar/bredor
Naturmaterial, klinker
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Markiser
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Med vänliga hälsningar
Kristoffer Surowiak

ark. SAR f.d.

Z O D I A K
Arkitekter

Rotnäsvägen 94
Tel: +46 8 718 26 61
Dir: +46 0765 zodiak = 0765 963 425
Dir: +46 070 24 38 064
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