
 
Auktorisation-Fönster, Växjö, ek. för. 
www.aukt-fonster.se 

 

Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn 

Slättövägen 8Tel   0470-777-996e-post: aukt-fonster@telia.com 
352 44 VäxjöMobil 0708-177 996Bankgiro: 5712-9751 
Org. nr. 769601-7396Godkänd för  F-skatt. 

1 

 

Cirkaprislista [ sep2016, inkl. moms ] 

I. Minska cirkapriserna med ev. ROT-skatteavdrag på 30 %. 
II. Minska cirkapriserna med den energibesparing Ni gör varje år vid glasbyte.( Se sid. 2 ) 

Fönstertyp, före renovering: 
Ett standard träfönster, kopplat: Storlek 1 x 1 m med 2/3mm planglas, utan spröjs och mittpost.  
U-värde 2,8 – 3,2. 
 
RenoveringsalternativAntal: 16-20 fönsterpartier 
 
1. Auktoriserat Fönsterunderhåll 

 

* Endast fönsterbågen 
  Renovering ytterbåge, olja + grundning       1500 – 2100    ( Karm + transport åtgärdas av beställare. ) 

  Dito: + 2/3 gånger färdigstrykning          1600 – 2300   ( Karm + transport åtgärdas av beställare. ) 

* Båge och karm 
  Renovering karm + ytterbåge och innerbåge. Inkl. tätlister. 

  Olja, grundning, 2/3 gånger färdigstrykning,  3100 – 5600Ev. trälagning ingår ej. 

2. Auktoriserat Fönsterunderhåll + energiglas eller isolerruta 
 

* Auktoriserat Fönsterunderhåll+ 4mm energiglas på innerbågen.  U-värde  ca 1,7 
       3700 – 6200kr  

* Auktoriserad Fönsterunderhåll + ny 2-isolerglaskassett.  Ny kassett ersätter befintligt innerglas. 
       4200 – 6600kr             U-värde  ca 1,3 

*Renovglas/3:e rutan/Extraglas. 2-glas isolerkassett byggs på plats. Nytt glas  

       monteras tillsammans med befintligt innerglas.     U-värde  ca 1,3 

       1800 – 3500kr  

*Ny innerbåge med 2-isolerglaskassett. Ersätter den defekta bågen. 

       4200 – 6600kr             U-värde ca  1,3 

*Ny ytterbåge med 2-isolerglaskassett. Ersätter den defekta bågen. 
4200– 6600kr             U-värde  ca 1,3 
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3. Auktoriserat Fönsterombyggnad med isolerruta(Ytter+innerbåge=1 fönsterbåge)Se 

Checklista 3. 

Inner- och ytterbåge förseglas med kittfog och skruvas samman. Träfalsen fräses/sågas bort. 

En ny 2/3-isolerglaskassett ersätter de gamla rutorna. Auktoriserat Fönsterunderhåll på alla utsidor. 

       5000 – 8500kr             U- värde ca 1,2 
 

4. Auktoriserat Fönsterunderhåll +nytillv. fönsterbåge med 2/3-isolerruta 
      Karmen renoveras och en nytillverkad fönsterbåge monteras i karm. 

       4800 – 8500kr             U-värde  ca 1,2 

 
5. Auktoriserat Fönsterunderhåll + nytt fast fönsterparti/-båge med 2/3 isolerglaskassett 

 Karmen renoveras och nytt fast fönsterparti monteras i karm. 

       4800 – 7600kr            U-värde  ca 1,2 
 

6. Nytt skräddarsytt fönster ( karm + båge ), som ersätter det gamla fönstret. 

Hela träfönstret målas, dubbla energiglas och kittas enligt Auktoriserat Fönsterunderhålls koncept. 

       5900 – 11 500kr             U-värde  ca 1,2 

 

Energibesparing i samband med fönsterrenovering 

Hur mycket sparar Ni vid olika glasbyten ( energiglas / isolerruta ) på 1 år,5 år, 
10 år eller 15 år? 

När är investeringen betald? 

Gå till  www-aukt-fonster.se  Markera knapp ”Energibesparing”. Fyll i Era värden och 
dataprogrammet räknar ut Er förväntade besparing över tid. 

      
 Friskrivningsklausul / Disclaimer 
 Auktorisationsnämnd-Fönster kan ej verifiera och garantera, att ett pris/offert på en  

fönsterentreprenad alltid stämmer överens med denna riktprislista, enär varje fönsterentreprenad är  
unik. En beställare av en fönsterentreprenad kan ej hänvisa till denna cirkaprislistaoch kräva att den 
skall gälla före det auktoriserade företagets offert. 

     Auktorisationsnämnd-Fönster,  sep 2016 
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