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Renovera Era fönster ! 
Fördelar med fönsterrenovering:  

 

• Det är bättre både för vår privatekonomi och för vår miljö att renovera fönster. Enligt Energi- & 
klimatrådgivningens faktablad tar det 32–36 år att räkna hem investeringskostnaden för fönsterbyte 
i energibesparing. Men eftersom fönstren måste bytas igen efter 25–30 år, så räknar man aldrig hem 
investeringen och miljön belastas med ständiga fönsterbyten. I jämförelse tar det enligt samma källa 
9–18 år att räkna hem byte till lågemissionsglas i innerbågen. 
 

• I snitt ca 5-30 % billigare att renovera fönster, än jämförbara nya kvalitetsfönster. 
Nya standardfönster är billigare än skräddarsydda fönster. 

• Bättre miljödata.  Lägre kolavtryck & CO₂-utsläpp, inga transporter till återvinningscentral, inga 
deponier. ” Om vi menar allvar med att ställa om till ett hållbart samhälle måste resursslöseriet och 
den onödiga miljöbelastningen upphöra.” Sundberg&Fickler, SvD 4 mars 2017 

• Längre livslängd.  Utbytesfönster med glaskassetter och bågar och karmar i plast eller aluminium är  
svårare att underhålla, och får en kortare livslängd. Vissa fönstertillverkare uppskattar att 
referenslivslängden för trä + alum. är cirka 50 år. Väl underhållna träfönster håller i över hundra år. 

• Alltid estetiskt tilltalande med originalfönster.  Hus med utbytesfönster förlorar sin själ genom 
klumpiga dimensioner, små ljusinsläpp, livlösa och mörka glas samt ett mindre smickrande åldrande. 
 

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

• Inga skador invändigt (smygar, lister, fönsterbänkar) vid renovering.  

• Fler lokala arbetstillfällen. ”I ett hållbart samhälle är det också viktigt med arbetstillfällen över hela 
landet och just underhållsarbeten på fönster kan erbjuda regelbundna uppdrag för den lokale 
snickaren, målaren eller fönsterhantverkaren. Och det är arbeten som även passar dem som inte har 
perfekta språkkunskaper.” Sundberg&Fickler, SvD 4 mars 2017 
 

För mer information, besök www.aukt-fonster.se   
Där finns även kontaktuppgifter till auktoriserade fönsterspecialister och fönsterkonsulter.   

                    AN, jan 2018  

mailto:aukt-fonster@telia.com
http://www.aukt-fonster.se/

	Renovera Era fönster !
	Fördelar med fönsterrenovering:

