Det bästa alterna vet ll fönsterbyte!
- Behåll och bygg om Dina orginalfönster!
- Billigare, vackrare, enklare och miljövänligare!
Vad innebär Auktoriserad
Fönsterombyggnad med isolerruta?
¨

Billigare än motsvarande nya fönster

¨

Vackrare husfasader med
orginalfönster

¨

Miljövänligare med små
växtgasutsläpp och låga kolavtryck

¨

Bevarar husets och boendemiljöns
skönhet

¨

ROT-avdrag

¨

5-års Normgaran på allt arbete & färg

¨

10-års garan på tätlist och isolerglas

Hur stor blir min energibesparing med en Fönsterombyggnad?
- Gå in på www.aukt-fonster.se och se ”Energiberäkningsprogrammet”

Vad kostar min Fönsterombyggnad?
- I sni ca. 5-30% billigare än jämförbara nya kvalitetsfönster.

Beställ Fönsterombyggnad!
- Se ”Checklista 3” på www.aukt-fonster.se

Bygg om Dina fönster ll nystandard med vårt koncept!
Renovera och energieﬀek visera Dina orginalfönster!
Så här går det ll:
·

Färgbor agning på fönsterbågen ll trärent.

·

De båda glasrutorna på y er– och innerbåge avlägsnas.

·

Y er– och innerbåge limmas ihop och förseglas.

·

En fals för den nya isolerrutan fräses eller sågas ur.

·

En EPDM-list klistras på fals eller glaslist/trälist.

·

Ev. fästes en glaslist/trälist på fönsterbågens insida.

·

Isolerrutan läggs på plats och klossas & fästes med 4 -6 extra ki punkter. (Förstärker inbro sskyddet)

·

Isolerrutans utsida ki as på alla fyra sidor.

·

Fönsterbågen oljas, grundmålas, färdigstrykes 2 -3 gånger och återmonteras i sin orginalkarm.

·

Fönsterkarmen görs trären på utsidan & fals, oljas, grundmålas och färdigstrykes 2 -3 gånger.

·

Nya tätningslister.

Fördelar - Fönsterombyggnad vs. Nya fönster
¨

Inga skador utvändigt (fasad, smygar,
foder, lister, plåt.)

¨

Inga skador invändigt ( smygar, lister,
fönsterbänkar)

¨

Inga transporter ll återvinningscentral

¨

Bä re miljödata ( Lägre kolavtryck & CO₂ )

¨

All d este skt lltalande

För mer informa on om Auktorisa onsnämnd-Fönster och våra cer ﬁerade fönsterspecialister besök: www.aukt-fonster.se
Auktorisa onsnämnd-Fönster är e cer ﬁeringsorgan inom fönstersektorn.
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