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Ring 072-52 66 555  
eller mejla info@wisti.se  

 
för att boka kostnadsfritt 

hembesök med offert.

Jana: 072-52 66 555
Göran: 072-52 00 059

Anders: 070-52 66 270
Thomas: 072 - 52 00 248

Andrej: 072-52 66 564

Besöksadress: 
Lokes väg 1, 961 62 Boden

Om oss 
Det började med en idé och ett fönster men nu säljer 
och producerar företaget även ytterdörrar, inglasningar, 
ståldörrar och garageportar. När det gäller PVC-fönster 
och dörrar är WISTI det företag som hållt på längst i  
Norrland.

Måttanpassat med hög kvalitet
WISTI, framtidens fönster, säljer och monterar 
PVC-fönster, ytterdörrar, inglasningar och garage- 
portar. Alla beställningar är måttanpassade enligt  
kundens önskemål.
 
Vår styrka är bra kvalitet, bra garanti och hög anpassnings-
förmåga. Våra produkter är byggda för att hålla och se 
bra ut i det långa loppet. Konstruktionen är kraftig och 
detaljerna håller högsta möjliga standard.

Vi arbetar med montage över hela Norrbotten och delar 
av Västerbotten men säljer och levererar till hela Sverige 
och är de största aktörerna när det gäller just PVC- pro-
dukter. 

Wisti.se växer
Företaget fortsätter att växa. Nycklarna bakom fram- 
gången är samarbetet i hela teamet där korta beslutsvägar 
och hög servicenivå återfinns. 

Kostnadsfria hembesök med offert till både privat- 
personer och företag är ett av WISTI signum då man vill se 
projektet på plats innan prissättning. Då vi inte har några 
standardmått är det viktigt att mätningen hos kunden 
blir korrekt utförd. 
 
Egna montörer och servicepersonal
WISTI har egna montörer/tekniker som jobbar året 
runt, även mitt i vintern. Tack vare våra snabba och  
duktiga montörer kan man byta fönster i ett helt hus eller 
garageport mitt i vintern utan att kyla ner hela huset.
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Flera fördelar med att byta fönster 
och dörrar i din bostad

Ökat värde
Att investera i nya, underhållsfria fönster och  
dörrar ökar värdet på er bostad.

Bättre inomhusklimat
Varmt på vintern och svalare på sommaren, 
men ljudnivån blir också markant lägre.

Lägre energikostnad
Då nya energieffektiva produkter används,
kommer en sänkning att synas efter ett byte.

Kostnadsfria hembesök
Vi erbjuder alltid kostnadsfria hembesök för att se 
vad vi kan göra i er bostad eller på ert företag. Vi  
kontrollmäter och upprättar sedan en offert som  
normalt skickas till er inom 24 timmar efter besöket. 

Alla våra produkter säljs med montering, men 
vill man göra jobb själv är detta inget problem.  
Hämtning av gods sker på lagret i Boden där lasthjälp 
ofta finns, annars kan godset skickas mot fraktkostnad. 

Vi har bra garantier på alla våra produkter och när det 
gäller garageportar erbjuder vi serviceavtal för att ytter-
ligare förlänga garantin.
 

Företagare
Vi letar alltid nya samarbetspartner som vill sälja och 
eventuellt montera in våra produkter. Tag gärna kontakt 
med oss för ett möte.

WISTI.se
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ÅRS GARANTI



Underhållsfritt:
När vi säger det ordet så menar vi verkligen det. Som kund skall du  
absolut inte behöva tänka på annat än det självklara, att hålla dina  

fönster/karmar rena, resten sköter produkten om själv.

Fördelar med S 8000 IQ
 
Installationsdjup 74 mm
Installationsdjupet på 74 mm  
garanterar utmärkt värme- och 
ljudisolering.
 
Ekonomisk effektivitet
Stor huvudkammare för stora 
stålförstärkningselement, med en-
dast ett förstyvningsstål som krävs 
för ramar, bågar och stolpar.
 
Effektiv användning av material
Effektiv användning av material i 
profilgeometrin sparar resurser och 
hjälper därmed miljön.
 
Valfri passiv ventilation
Det patenterade ventilations- 
systemet GECCO för ett kontrollerat 
utbyte mellan in- och uteluft ger för-
bättrat rumsklimat och ökad levande 
komfort.
 
Mångsidiga ytor
Finns i ett brett urval av akrylfärger 
och (träkorn) dekorfolier.

GEALAN S 8000 IQ
Tidstestade profilsystemet GEALAN 
S 8000 tillgodoser de flesta behov. 
Tack vare en bred stålarmeringsprofil 
är det möjligt att göra väldigt stabila 
fönster- och dörrkonstruktioner.

1. Två tätningar är tätt tryckta 
mot insidan och utsidan runt hela 
fönsterbågens omkrets och till-
handahåller hermetisk fönster. 

2. Sex inre kamrar i ramprofilen och  
skjutfönster och monteringsbredd 
på 74 mm på profilen säkerställer 
mycket god prestanda för värme- 
och ljudisolering.
 
3. Bred stålarmeringsprofil i inre 
kammar av fönsterprofil ger fönster-
konstruktionens stabilitet.

4. Treglas-isolerruta och vid bruk av 
glastekniken STV® - även treglas- 
isolerruta upp till 48 mm tjock.
 
5. Olika former av glasningslister – 
avrundade eller med vinkel på lutning 
ger en unik identitet på dina fönster. 

* Koefficient av värmeledningsförmåga Uw. 

Kombinationen av vita proler med standard-

stålarmering. Beräknade värden: U = 0,6 W/

mK, ramen Swisspacer Ultimate, index på  

prolsystem g S 8000 U = 1,1 W/mK, proler av 

prolsystem S 9000 U= 0,92 W/mK.
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Underhållsfritt:
När vi säger det ordet så menar vi verkligen det. Som kund skall du  
absolut inte behöva tänka på annat än det självklara, att hålla dina  

fönster/karmar rena, resten sköter produkten om själv.

GEALAN 9000
I det nya profilsystemet Gealan S 9000 
kombineras fördelar av mellan- och 
yttreliggande tätning. Fönster som 
tillverkat av detta profilersystem upp- 
fyller kraven på energieffektiva fönster. 

1. Treglas-isolerglas. Det tredje isoler- 
glaset förbättrar prestanda för 
värme- och ljudisolering, skyddar 
fönsterbeslaget mot fukt och miljö. 

2. Sex inre kamrar i ramprofilen och skjut- 
fönster och monteringsbredd på 82,5 
mm på profilen säkerställer mycket god 
prestanda för värme- och ljudisolering. 

3. Bred stålarmeringsprofil i inre  
huvudkammar av fönsterprofil ger  
fönsterkonstruktionens stabilitet.

4. Treglas-isolerruta 52 mm tjock och 
vid bruk av glastekniken STV® - även 
treglas-isolerruta upp till 54 mm tjock. 

5. Större fördjupning upp till 26 mm inne 
i fönsterruta som skyddar de kallaste 
zoner av isolerruta mot direkt kontakt 
med miljön och förbättrar den termiska 
prestandan hos fönstret.



Ytterdörrar PVC
Ytterdörrar är husets visitkort och ger entréområdet 
charm och estetik. Med det nya ytterdörrssystemet erbju-
der WISTI rätt produkt för att tillgodose alla smaker. 
Tack vare den flexibla designen, av de dekorativa ytorna, 
kan du anpassa din ytterdörr till det som passar just er.

Alla våra ytterdörrar levereras kompletta med karm, lås 
och tryckanordning. Precis som våra fönster är dörrarna 
helt underhållsfria. Våra ytterdörrar är tillverkade med 
tysk ingenjörskonst vilket borgar för hög säkerhet och till-
förlitlighet i många år framöver. Både fönster och dörrar 
från WISTI är helt underhållsfria vad det gäller ytskick.

Fråga gärna oss om hjälp med er nya ytterdörr.

Altandörrar PVC
WISTI Altandörrar håller samma höga standard som 
våra fönster och ytterdörrar. 

Dessa bygger på samma princip med flerkammars- 
system för bästa isolering och går att få med olika 
typer av säkerhetsglas. Altandörrarna finns med olika 
låssystem (nyckel insida eller både insida/utsida) eller 
klassiskt med bara vred på insidan.

Utseendet kan vara med halvglas, men de flesta  
väljer helglas i altandörren när bytet är ett faktum. 

wisti.se/dorrar

Designa din egen dörr!
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Skjutdörrar PVC
Precis som fönster och dörrar har vi i princip en  
oändlighet av variationer på skjutdörrar.

SC: 
En något enklare variant med 2-glaskassett som fungerar 
jättebra i ett isolerat uterum eller där man vill ha isolation 
viss tid på året. Båda dörrar går att öppna åt valfritt håll. 
Ett stort urval av kulörer gör att dessa dörrar passar in 
var som helst. Bra stabilitet i dörrarna tack vare robust  
konstruktion och mekaniskt en riktig fullträff.

Hautau: 
Vårt absolut mest sålda skjutdörrsparti. Riktigt kraftig kon-
struktion med 3-glaskassetter och väldigt bra tätnings- 
lister gör att värme och ljud stannar på rätt sida under 
många år. Med sin unika lyft/glid funktion så är även 
större partier lätta att manövrera för alla i familjen. Går att 
få med flera olika låsalternativ och även massor av färgval. 

HS:
När du vill ha det kraftigaste... detta skjutparti  
använder glidskenor som öppningssystem och är så pass 
rejäla att många monterar HS som ingångsdörrar. Det  
absolut bästa du kan få när det gäller isolering och tät-
ning, med ett extremt lågt u- värde. 

Dörrar GEALAN S 8000 
GEALAN S8000   är en ytterdörrsprofil med högre håll-
barhet och förbättrad stabilitet än tidigare versioner, 
det gör den ypperlig som balkong- eller uterumsdörr. 

För att kunna erbjuda vridstyva och stabila dörrar  har 
Gealan modifierat skiljeväggarna i S8000 IQ systemet 
för att kunna bygga in så stora metallförstärkningar som  
möjligt inuti bågprofilen. Denna unika användning av 
metall i de 74 mm tjocka dörrprofilerna förbättrar stabi-
litetsfaktorn med 30 %. För att öka vindmotståndet och 
förbättra hörnens beständighet i högre utsträckning,  
använder vi kompatibla hörnsvetsförband.
 
Du kan lita på att våra balkong- och uterumsdörrar håller 
hög kvalitet och är hållbara. 
 

Vi har olika typer av balkong- och uterumsdörrar att välja mellan: 

Inåtgående
Alla våra dörrar är utrustade med högkvalitativa beslag, 
lås och låga trösklar. Brett sortiment av tillbehör och 
PVC fyllningspaneler upp till 40 mm är standard. 

Utåtgående
Alla våra dörrar är utrustade med högkvalitativa beslag, 
lås och låga trösklar. Brett sortiment av tillbehör och 
PVC fyllningspaneler upp till 40 mm är standard.  
Entré-och uteplatströsklar för komfort och enkelhet. 

WISTI tröskel i både ytter- och uteplatsdörrar är 20 mm 
hög vilket gör alla dörrtrösklar är anpassade för rullstolar 
och liknande. Aluminiumtröskeln har ett mycket robust 
utseende, med design i flera nivåer och inbyggda hörn-
kontakter gör dem extremt lufttäta och hållbara.

WISTI har PVC-dörrar som kan lutas och skjutas, och erbju-
der en parallell skjutdörr med ett extra vädringsläge som 
tillval. Denna typ av skjutdörr lämpar sig bäst för mindre 
öppningar på upp till 6 m.



Stål/alu-dörrar
Måttanpassade

Perfekt för: 
Bostadsrättsföreningar • fastighetsägare • Industri • Källare/soprum/förråd

Teknisk data:
Brandklassning: EI2-30 / EI2-60

Rök/täthet: C5Sa, C5S200

Inbrottskydd: RC3 

Vindskydd: C3

Vattentäthet: 4A/6B

Luftgenomsläpp: Klass 3-4

Ljuddämpning: Rw 42 dB

Uvärde: 1.6

Öppning: C5

Förberedd för el/12 volt

Ringklocka

Tittöga

Olika säkerhetslås
 
Våra Eurodörrar i metall fungerar både 
som yttre dörr eller som innedörrar i 
offentliga byggnader och industri- 
lokaler, privata hus och lägenheter.
 
Ståldörren Euro har ett 63 mm tjockt 
förstärkt blad i ett stycke och en tjock 
karm. Denna ståldörr finns med väldigt 
bra ljud- och värmeisoleringsfunktion. 
Både karm och dörrblad är förstärkta 
för att klara tung mekanisk påverkan 
och värme- och ljudisoleringssystemet 
garanterar ett bekvämt klimat i rum-
met.

Många tillval går att göra till dessa 
dörrar, t.e.x en extra gummitätning, 
gör rummet nästan helt skyddat mot 
buller, lukt, damm och drag.
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Alu inglasning

Kombination av komfort,  
elegans och mysighet!
Balkong i hyreshuset är en privat öppen plats, känslan 
av din egen lilla gård eller terrass. Med inglasning av  
balkongen/terrassen får ni möjlighet att utöka  
boendets utrymme. 

Här kan ni tillbringa er fritid, ordna ett mysigt hörn där 
barn kan leka i lugn och ro, husdjur kan lugnt njuta av  
solen, och blommor kan växa. Detta är en plats där ni 
kan dricka en kopp kaffe/te på morgonen och beun-
dra utsikten över den uppgående solen. Glasrutor är 
en utmärkt lösning för att skydda utrymmet från vind, 
damm, fallande löv, eller snö på vintern. Det minskar  
även bullret från gatan.

ALUTECH ALT100 Glidande/öppnande 
aluminiumramsystem 
ALUTECH ALT100 profilsystem används för alla typer av 
boende oavsett om ni har ett flerbostadshus eller enskilt 
hus/sommarstuga när ni vill skapa ett extra utrymme. 

De glidande delarna av konstruktionen, inramade av  
extremt tunna, eleganta aluminiumramar, kan enkelt  
flyttas på skenor som är fästa på ramen. 

De kan lätt tas bort, rengöras från alla sidor, och  
sättas tillbaka i. Aluminiumprofiler är hållbara, mot-
ståndskraftiga mot temperaturförändringar och 
negativa miljöeffekter. De behöver inte målas om.  

En inglasad balkong ser utsökt ut. Den skymmer inte 
utsikten/fasaden eller interiören utan blir en naturlig del 
av boendet.

Variationer av glaskonstruktioner
Beroende på storleken av balkongen eller terrassen 
väljs antalet öppningsbara ytor och skenor.

Modern och elegant design 
Sparar utrymme och gör området mer lättanvänt.   
Lätt, stabil och hållbar konstruktion. Tillförlitligt skydd 
mot nederbörd och vind. 

Speciella tätningsborstar och vattendräneringskanaler 
skyddar mot fukt. 

Glasen är 4 eller 5 mm tjocka och finns härdade,  
laminerade, tonade, mönstrad, eller frostat. 

Ni kan välja bland många olika kulörer på era ramar, som 
erhålls genom pulverlackering. Aluminiumkarmarna är 
motståndskraftiga mot väder och vind och behöver inte 
målas om.

Alltid efter egna mått



Garageportar

Garageporten är ett av bostadens huvudelement, ett signum för säkerhet och kvalitet. Våra 
portar tillgodoser behoven hos både privatkunder och företag. De är praktiska, har lång 
livslängd och är både säkra och ekonomiska.
 
Vi vet skillnaden mellan klassiskt och modernt, vi förstår att varje kund har unika behov, 
därför strävar vi efter att designa och tillverka portar som uppfyller kundernas förväntningar.
 
Vi erbjuder olika alternativ för hushåll, industri, brandportar. Vi hjälper dig att bestämma 
vilken garageport som lämpar sig bäst för dina behov. 

- CE märkt/testad
- 40mm hårdpressad PU skum av
  bästa sort för god isolering
- Måttanpassade efter önskemål
- Industrikvalité av alla skenor och rörliga delar
- Marknadsledande motorer
- Lättmonterade
- Många olika val i utseende och färger

Alltid två fjärrkontroller
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Industriportar

Våra industriportar är av högsta kvalité, driftsäkra och 
pålitliga under en lång tid framöver. Då vi har egen 
tillverkning kan vi anpassa er port efter nästan alla önske-
mål oavsett om det gäller storlek, färg eller tekniska till-
behör.

Alltid rätt anpassad motor/styrning förenklar vardagen 
och spar både på kropp och själ. Fönster och/eller dörr i 
porten går såklart att lägga till om du så önskar. Vi får ofta 
beröm för hur lättmonterade och anpassningsbara våra 
produkter är;

CE märkt/testad
Måttanpassade efter höjd och bredd

Kontakta oss för att få veta mer om just våra 
industriportar.

Era mått är vår standard

möjlighet till serviceavtal



Ta gärna kontakt med oss:
 

Växel: 072-52 66 555  
Mail: info@wisti.se  

 
Huvudkontor/lager:

Lokes väg 1, 961 62 Boden

Fönster • Dörrar • Inglasningar • Ytterdörrar • Altandörrar • Garageportar
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