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Inventera fönstren!
Husets fönster ger goda
möjligheter till
energibesparing!

Fönsterrenovering
med energiglas gör
fönstren både
vackrare och bättre!

Träfönster binder
koldioxid och är
en kolsänkare!

Energiglas/-kassett ger
bättre fastighetsekonomi
och behagligare inneklimat!

Vad innebär Auktoriserat Fönsterunderhåll & Renovering?
Att spara de goda kvalitetsfönstren från tiden före 1970, med kärnved, täta årsringar och hög densitet
och de bästa fönstren från 70-, 80- och 90-talen är rätt miljöval och kretsloppstänkande.
Att återanvända klassiska träfönster är att bevara och återskapa fastighetens estetik/skönhet.
Att återställa originalfönstren är hantverkskunnande och kulturhistoria.
Att träfönster är klimatsmart. De binder 1,65 milj. ton CO2 i Sverige och betyder låga
växthusgasutsläpp. Små kolavtryck / Carbon Footprints/ betyder miljöhållbarhet och lång livscykel.
Att kombinera fönsterrenovering med olika energiglasåtgärder.
Auktoriserad fönsterfärg från Alcro, Beckers, Caparol, Engwall o. Claesson, Flügger, Jotun och Nordsjö
5-års Normgaranti på allt arbete och färg. 10 års garanti på tätlist.

Auktoriserat Fönsterunderhåll
rekommenderar:

35%

Renovera med energiglas!
Behåll originalfönstren och renovera dem till nystandard
tillsammans med nya energiglas eller energiglaskassetter
U-värdet kan sänkas från 2,8 - 3,1 till 1,2 - 1,6.
Komplettera med nya tätningslister på fönster och dörrar.

Fönstret läcker energi!
Enligt Energimyndigheten / www.stem.se /
smiter 35% av värmen ut genom fönster.

Fönstret läcker energi!
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Auktoriserat Fönsterunderhåll & Renovering
= energi + ekonomi + estetik minus CO2!
Förslag till kostnads- och energieffektiva åtgärder!
Energieffektiv åtgärd 1: Fönsterrenovering med energiglas.
( Energiglas sänker också ljudnivån inomhus.)

Energieffektiv åtgärd 2: Lufttätning av fönster och dörrar med
tätningslister.
Energieffektiv åtgärd 3: Ny ventaliation. Tilluftsdon/Spaltventil/
Diffusor / ger rätt inomhusklimat.

Hur mycket sparar jag?
Se Nämndens Energiberäkningsprogram!
www.aukt-fonster.se/energbesp.html

Energiglasåtgärder med
Auktoriserat Fönsterunderhåll&Renovering
Ersätt innerglaset med ett 4 mm energiglas.
Montera ett extra energiglas (3:e rutan) på innerbågens insida
Innerglaset ersätts med en 2-isolerglaskassett.
Ny ytterbåge med 2-isolerglaskassett
Auktoriserat Fönsterenergisystem. Ytter + Innerbåge = en fönsterbåge.
Inner- och ytterbåge skruvas ihop och förseglas.
Kittfalsen fräses ur och de bägge rutorna ersätts med en ny
3-/2- isolerglaskassett.
Ny fönsterbåge med 3-/2- isolerglaskassett.

Fönsterrenovering med energiglasåtgärder ger höga
ROT-skatteavdrag! 70 - 80% är arbetskostnader!
Auktoriserade fönsterspecialister finns över hela Sverige!
Se vår hemsida: www.aukt-fonster.se
Auktorisationsnämnd - Fönster auktoriserar kompetenta företag i Sverige och Norge, som arbetar
med behovsanpassat fönsterunderhåll och energiglas enligt Nämndens kvalitets- och miljösäkring.
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