
Fönsterbyte med VELFAC
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Förord

Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på 
skrapning och målning av fönster? 
VELFAC fönster har strängpressad aluminium 
på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll 
samtidigt som den invändiga träkarmen ger en 
varm och behaglig känsla i rummet. 

Fönsterbyte. VELFAC passar perfekt när det 
är dags att byta fönster. Tack vare fönstrets 
unika konstruktion går det att montera VELFAC 
i den gamla karmen med bibehållet ljusinsläpp. 
Montaget går betydligt snabbare och kring-
arbeten som att laga och lappa skadade 
smygar, vilket ofta blir följden om den gamla 
karmen måste rivas, behövs inte. 

Design. VELFAC har med sina smala båg-
profiler en smäcker design och ett enhetligt 
utseende, då fasta och öppningsbara partier 
har lika stor glasyta och håller samma glaslinje. 
Dessutom ger VELFAC mer dagsljusinsläpp än 
traditionella fönsterkonstruktioner. 



 

Maximalt ljusinsläpp
• Vid komplett fönsterbyte till VELFAC ökas ljusinsläppet med 

10 cm på bredd resp. höjd

• Vid montage av komplett VELFAC fönster i befintlig karm 
 bibehålls tidigare ljusinsläpp

Kostnadsbesparing
•  VELFAC trä/aluminium fönster är underhållsfria, utvändigt 
    målningsarbete behövs ej

• Montage i befintlig karm ger stora kostnadsbesparingar vid 
installation. Dyra putslagningar, målning och tapetsering av in-     
och utvändiga smygar behövs ej 

• Minskade uppvärmningskostnader med nya energieffektiva
 fönster

• Dyrbara ställningar kan undvikas då det är möjligt att utföra   
arbetet inifrån

För de boende
• Minimal störning, då en lägenhet oftast byts på en dag

• Mindre störningar utifrån i form av ljud och buller
  
• Endast två sidor att putsa, putsningen utföres inifrån

• Gardiner, blomkrukor och dylikt behöver ej flyttas vid vädring/ 
öppning  

Många anledningar 
att välja VELFAC

3

Gammalt pivothängt 
träfönster   

VELFAC 200i monterat i 
befintlig karm

VELFAC 200i monterat i 
befintlig karm
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Referensbilder

Att byta fönster till VELFAC innebär stora kostnadsbesparingar och ett maximalt ljusinsläpp.

Klostergatan, Jönköping  



Gammalt träfönster före 
fönsterbyte.   

Montage av VELFAC 200i 
i befintlig karm. Den gamla 
karmen har klätts med 
aluminium. 
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Referensbilder

Vid montage av VELFAC 200i i befintlig karm undviks risken för skador på fasader och smygar. 
Tack vare VELFAC smäckra design bibehålls tidigare glasyta.  

Bergakungen, Västerås  



Gammalt träfönster före 
fönsterbyte.   

Montage av VELFAC 200i 
i befintlig karm. Den gamla 
karmen har klätts med 
aluminium. 

7



Ventilations
distanser

Ventilations
distanser

VELFAC 200i monterat i befintligt 
utåtgående fönster

Överkarm

Sidokarm

Bottenkarm

Överkarm

Sidokarm

Bottenkarm
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VELFAC 200i monterat i befintligt 
inåtgående fönster

Exempel på montage i befintlig karm

Bef. fönsterbleck

Ventilations
distanser

Ventilations
distanser Ventilations

distanser

Ev. kapas 
ståndfalsar för 
maximalt 
ljusinsläpp.

Bef. fönsterbleck

Ventilations
distanser



Om ni svarat JA på flertalet av frågorna är VELFAC den självklara 
fönsterleverantören. 
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Checklista - att tänka på vid fönsterbyte

Ja        Nej

1. Eftersträvar vi underhållsfria fönster?

2. Vill vi kunna öppna fönstren utan att behöva flytta 
blommor och gardiner?

3. Vill vi endast ha två sidor att putsa?

4. Är det viktigt att fönstren släpper in maximalt med 
dagsljus?

5. Vill vi få lägre energikostnader?

6. Vill vi reducera störande ljud utifrån?

7. Är det en en fördel med lika utseende på öppnings-
bara och fasta fönster samt balkongdörrar? 

 (Dvs att de håller samma glaslinje.)
 
8. Är det en fördel om dräneringshål och ventilationsut-

tag är dolda i fönsterkonstruktionen?

9. Är det viktigt med 10-års produktgaranti?

10. Vill vi ha möjlighet till olika kulörer på in- och utsida 
utan pristillägg?

11. Är det viktigt med inbrottsförebyggande fönster?

12. Är värdehöjande åtgärder viktiga för er?

13. Vill vi ha full kontroll på kostnaderna och slippa 
oförutsedda överraskningar vid fönsterbytet?
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Idén bakom VELFAC fönster

Den grundläggande idén bakom VELFAC 
fönster är enkel. Utvändigt en båge av 
pulverlackerad, strängpressad aluminium, 
vilken är underhållsfri. Invändigt en karm av 
trä, för en varm och behaglig känsla.

Trä/aluminium. Det stabila och mot-
ståndskraftiga aluminiumet utgör ett 
perfekt skydd av träet mot sol och regn. 
Furuträet bidrar till en god inomhusmiljö. 
En termisk åtskillnad mellan de två mate-
rialen förhindrar kondens och värmeförlust.

VELFAC tillverkar fönster efter mått
– så att de passar exakt till ditt hus. 

Mera ljus. VELFAC  
slanka fönsterprofiler 
genererar mera ljus i 
rummet än  traditio-
nella fönster.

Inga ommålningar. 
Spar pengar – och 
besvär med att måla 
fönster. Den utvän-
diga fönsterbågen av 
aluminium tål väder 
och vind – år efter år. 
Underhållet begrän-
sar sig till en av-
tvättning när fönstren 
ändå putsas.

Tjuven får ge upp. 
VELFAC fönster är 
konstruerade så att 
glaset sätts i från 
insidan. Härigenom 
är det omöjligt att 
lossa rutan utifrån.

VELFAC 400i har en 
traditionell upp-
delning i karm och 
båge. 

Trä invändigt. Sett 
inifrån är VELFAC 
ett träfönster. Trä 
ger en ombonad 
atmosfär.

VELFAC 200i

Spar på värmen.
VELFAC fönster och 
dörrar är försedda 
med superlågenergi-
glas. Det ger lägre 
uppvärmningskost-
nad och ökar kom-
forten i din bostad.
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Besök vår utställning och få inspiration och rådgivning.

VELFAC FönsterHuset finns i Solna. Här har du möjlighet att se och 
känna på våra produkter, olika lösningar, öppningsfunktioner, glastyper, 
färgprover mm. 

I FönsterHuset får du alltid personlig rådgivning för att hitta den rätta 
fönsterlösningen för ditt projekt vad gäller t ex storlek, utseende, indelning 
och färger. Allt helt efter dina individuella behov.  

VELFAC utställning finns även på Kungsstens Byggvaruhus i Göteborg 
och på Kakel & Tegel i Malmö. 

Adresser och kontaktpersoner för tidsbokning finns på www.VELFAC.se.

Givetvis är du välkommmen att kontakta någon av våra VELFAC repre-
sentanter direkt för en diskussion kring just ditt projekt. Telefonnummer 
och adresser finns på baksidan. 

Besök vår utställning VELFAC FönsterHuset® eller obemannade utställ-
ning på följande adresser:

VELFAC FönsterHuset®

FönsterHuset®

Ankdammsgatan 5H
171 43 Solna

Kungsstens Byg-
gvaruhus, Göteborg 

Kakel & tegel, 
Malmö 



VELFAC AB

VELFAC FönsterHuset®:

Ankdammsgatan 5H
171 43 Solna

Tel: +46 8 756 28 00
Fax: +46 8 756 89 10

Mail: info@VELFAC.se

www.VELFAC.se

FÖNSTER FÖR LIVET
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