Vi är mästare på fönster.
När man ska byta fönster finns det en hel del saker att tänka på. Till att börja med: ha inte för
bråttom. Ett fönsterbyte är inget man gör plötsligt och oplanerat eftersom många val ska göras.
En missbedömning är allt som behövs för att det istället ska bli en ganska kostsam historia.
Kolla in olika fönster
Se dig först omkring och börja titta på olika fönsterlösningar i din direkta närhet. Fundera och välj ut vilken
typ av fönster som passar just dig och ditt hus, och
det viktigaste av allt; om du är det minsta osäker på
fönstervalet eller hur du ska gå till väga – rådfråga en
fönsterexpert. Ja, typ någon som oss alltså.
Valen är många
Vilken typ av fönster vill du byta till? Ska du satsa på
2-glas eller 3-glas fönster? Energiglas eller vanligt
fönsterglas? Vill du ha fönster i trä- eller aluminium?
Kan man sätta in ett modernt fönster i ett äldre hus
eller ett gammalt fönster i en ny kåk?
Precis som valen är många är möjligheterna oändliga.
Flera fördelar med fönsterbyte
Förutom att du får just det fönster du drömt om, kan
du faktiskt tjäna pengar på det eftersom ett fönsterbyte
ökar värdet på ditt hus. Dessutom kan dina uppvärmningskostnader sänkas kraftigt om du byter upp dig till
ett fönster med lägre U-värde. För ju lägre U-värdet är
på ett fönster desto bättre isolerar är det.
Välj fönster med rätt stil
Det viktigaste är att du väljer ett fönster som faktiskt
passar ihop med övriga husets profil och förstärker
dess stil. Bor du t ex i en sekelskiftsvilla är spröjsar på
fönstret ett väntat alternativ. Är ditt hus från 1970-talet

är panoramafönster kanske ett bättre val.
För även om du hittar ett fönster som du gillar är det
inte alls säkert att det funkar till just ditt hus. Även
storleken spelar roll, liksom om du kan ha dubbelfönster
eller vill ha flera små.
Omgivningen påverkar ditt val
Ta en titt på hur miljön runt omkring huset ser ut. Har du
t ex en motorväg eller annat oljud i närheten bör du satsa
på ett fönster som är ljudsäkert. Vet du att ditt fönster
kommer utsättas för tuffa väderförhållanden finns det
aluminiumklädda fönster med självrengörande glas, eller
har du fönster i söderläge och vill undvika att det blir för
varmt så väljer du glas för just det. Oavsett vad ditt mål
med nya fönster än är så finns det alltid glas som passar.
Att tänka på!
• Storleken på dina nya fönster.
• Antalet fönster du behöver och i vilka storlekar.
• Vilken färg du vill ha på fönstren och om du vill ha
olika färg på utsidan och insidan.
• Hur du vill att din typ av fönster ska öppnas.
• Om du vill ha spröjs och vädringsluckor.
• Eventuella tillbehör som beslag, persienner, myggnät
eller annat som du behöver komplettera med.
• Behov av brandklassade fönster eller säkerhetsglas.
• Om du vill ha matchande altandörr eller takfönster.
• Tänkbara fönster i andra former än normalt, som
runda fönster eller fria former.
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Patrik ser bättre ut sedan han bytte fönster
Patrik – bosatt i Salem söder om Stockholm – tog det smarta beslutet att anlita professionell
hjälp när han ville göra ett fönsterbyte. Sagt och gjort. Här ser du resultatet och vill du se mer,
kolla in www.hagerstensglas.se

Hägerstens Glasmästeri är ett företag som
varit med länge. På 1950-talet öppnades för
första gången dörrarna. Familjen Lagerstedt
drev det sedan under tre generationer.
Företagets nuvarande ägare, Stefan Stridh
och Niklas Sundqvist har sedan dess drivit och
utvecklat glasmästeriet till vad det är idag.

Mer info på www.hagerstensglas.se
Hägerstens Glasmästeri AB, Drivhjulsvägen 36, 126 30 Hägersten. Tel: 08-645 56 20. info@hagerstensglas.se

