TJEKLISTE TIL DIT VALG AF VINDUER
Når du skal have skiftet vinduer, have monteret en skydedør eller på anden måde skal
have mere liv, lys og luft i dit hjem, er der en masse ting, du skal tage stilling til, inden du
bestiller materialer. Du skal blandt andet overveje følgende:
Husets byggestil – hvad passer til mit hus?
Hvilke vinduestyper passer til hvilke boligtyper? (Parcelhus, murermestervilla, bungalow, bondehus m.m.)
Er der særlige kendetegn ved arkitekturen, der gør, at jeg bør vælge en bestemt type vinduer? (fx ved en
		 klassisk byggestil i en murermestervilla)
Kan jeg vælge noget helt andet, end det, jeg har i forvejen?
Vinduets funktioner – hvordan skal det bruges?
Hvordan skal vinduet åbne? (Tophængt, sidestyret mv.)
Har jeg brug for redningsåbninger?
Hvad giver bedst mening i forhold til, hvor vinduet skal sidde i huset?
Valg af greb – skal jeg have traditionelle greb eller modeller med ekstra sikring?
Valg af tilbehør – skal jeg have børnesikringer, stormkroge, greb med lås mv.?
Farver og overflader – både inde og ude
Hvilken farve skal vinduerne have udvendigt?
Hvilken farve skal vinduet have indvendigt?
Skal jeg vælge en særlig farve til ”spaceren” mellem glasset? Du kan vælge mellem lys grå eller sort.
Energiforbrug, indeklima og ventilation
Skal jeg vælge 2- eller 3-lags glas?
Skal jeg have klikventiler til ventilation?
Hvordan er mit hus isoleret i dag, og skal jeg vælge vinduer i Energiklasse A eller B? Hvilken betydning
		 har det for varmeregningen?
Træ eller træ/alu – æstetik og funktionalitet
Hvor meget tid vil jeg bruge på vedligeholdelse og maling af vinduer?
Har jeg noget i resten af huset, de skal passe til? Tænk over både udtryk og materialevalg.
Skal du udskifte 1:1 eller tænke i nye baner?
Skal jeg vælge gulv til loft-vinduer?
Skal jeg vælge et andet udseende end det, jeg har lige nu?

Har du spørgsmål til nogle af punkterne på listen, så bare ring på tlf. 70 110 200
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Husk, at du altid kan få hjælp og finde inspiration hos VELFAC.

