
CHECKLISTA – ERBJUDANDE PÅ NYA FÖNSTER
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Har du frågor om några av punkterna på listan kan du ringa oss på tel. 08 756 28 00

När du investerar i nya fönster kommer du troligtvis att ta in flera offerter. Det är klokt, 
men när du jämför de olika offerterna med varandra ska du se till att jämföra på rätt 
grundval. Var uppmärksam på följande:

  Är produkten densamma från hantverkare till hantverkare vid en närmare granskning?
  Är storleken densamma – på alla ledder och kanter? Det har bland annat betydelse för  
  hur din karm kommer att se ut.
  Har fönstren samma antal glasskikt?
  Är det samma träslag?
  Håll koll på materialen – gäller det träfönster, trä-/aluminiumfönster eller plastfönster  
  i de olika offerterna?
  Är det samma antal fönster i de olika offerterna?

  Titta på energirapporten – den är viktig för den löpande ekonomin
  Vilket U-värde har de olika fönstren?
  Vilket G-värde har de olika fönstren?
  Vilket Eref-värde har de olika fönstren?

  Vad ingår i paketet och vad kostar extra?
  Vilket utrustningspaket ingår? Titta konkret på handtag, ventiler, stormkrokar och liknande.
  Ta reda på vilka delar av monteringen som ingår i priset - till exempel byggnadsställningar, liftar osv.
  Be hantverkarna om en konkret lista på vad som kan komma att kosta extra.
  Fråga specifikt om ”relaterade” arbetsuppgifter - till exempel reparation av belysning, invändig  
  målning och eventuell reparation av murverket.

  Få överblick över säkerheten
  Se efter vilket säkerhetspaket som följer med ditt fönster – leta efter parametrar som  
  säkerhetslimmat glas, förstärkta beslag, fasade skruvar och säkerhetsanordningar på handtagen.

  Välj en certifierad leverantör
  Insistera på att köpa fönster som är energimärkta av organisationen EQ Fönster. Det garanterar, att  
        du köper energisnåla fönster, som gynnar både miljön och ekonomi.

  Titta kritiskt på din fönstertillverkare
  Välj en leverantör som driver ett så välmående företag att det är troligt att företaget fortfarande finns  
  kvar på marknaden när du om många år kanske behöver reservdelar till ditt fönster.
  Ett bra tips är också att besöka tillverkarens utställning, så att du kan se och röra vid fönstren innan 
        du köper.
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