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BREVKOPIAN 
FÖNSTERBYTE & 

FÖNSTERRENOVERING

FÖNSTER
Fönster i dålig kondition är ett stort bekymmer på många 

fastigheter men det finns lösningar. Vi kan hjälpa dig med allt 

från enkla beklädnadssystem för att slippa återkommande 

målningsunderhåll till mer avancerade renoveringslösningar 

eller byte till helt nya fönster. Utgångspunkten är alltid 

en noggrann probleminventering och ett väl genomtänkt 

åtgärdsförslag. Våra fönsteralternativ bidrar till förbättrad 

ekonomi, behaglig komfort och ett vackrare utseende på er 

fastighet eller bostad.

E NTR E PR E NAD

Teknova driver hela entreprenaden. Från säljaren som 

sköter probleminventering och åtgärdsförslag till våra 

objekts anknutna projektledare som sköter samordning från 

produktion till montage och slutbesiktning. Varje objekt mäts 

upp och anpassas individuellt.

KVALITET 

Våra system håller hög teknisk kvalitet samtidigt som vi har 

en väl anpassad organisation för att tillverka, leverera och 

montera såväl stora som små objekt. För oss är det viktigt att 

ge lägenhetsinnehavaren ett vänligt och korrekt bemötande, 

att hålla leveranstider och att avisera våra ankomster samt 

att ge den service som krävs för att kunden ska uppleva en 

välskött entreprenad.
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NORDMARKSVÄGEN
FÖNSTERBYTE

FÖRDELAR MED 
FÖNSTERÅTGÄRDER 
FRÅN TEKNOVA 
EKONOMISKT 

Med vanliga tvåglasfönster släpps en betydande del av värmen 

ut genom fönstren. Genom att välja energieffektiva alternativ 

kan värmeförlusten minskas avsevärt. Dessutom är många av 

våra lösningar i stort sett underhållsfria. Slipning, målning och 

kittning uteblir liksom framtida röt- och fuktskador. 

KOMFORTMÄSSIGT 

Gamla fönster läcker stora mängder värme. Energieffektiva 

fönster i kombination med nya tätningar medför att 

inomhuskomforten förbättras drastiskt både vad gäller värme 

och ljud. 

ESTETISKT 

Finns det något som förhöjer en fasads utseende mer än 

vackra, välmående fönster? När nya fönster installeras eller 

befintliga renoveras kan vi leverera lösningar som harmoniserar 

med husets ursprung eller det uttryck ni vill förmedla.
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VILKEN LÖSNING 
PASSAR DITT 
PROJEKT?
VÄLJ ÅTGÄRDSMETOD

Boka ett möte med Teknovas representant för att erhålla ett 

åtgärdsförslag anpassat för just er fastighet och era önskemål. 

Nya fönster eller fönsterrenovering, vilka möjligheter, 

kostnader och risker innebär olika tekniska lösningar? Teknova 

erbjuder många olika alternativ där investeringskostnader och 

återbetalningstid är viktiga faktorer att reda ut.

VÄLJ GLAS

Oavsett nya fönster eller fönsterrenovering så är glasalternativen 

många. Diskutera gärna tillsammans med oss om era önskemål 

samt de krav och förväntningar ni har på era tänkta åtgärder. 

Namn som isolerglas och energiglas dyker snabbt upp för 

att minimera energianvändningen. Vad är vad och hur kan 

glasen kombineras tillsammans? Skall ett eller flera energiglas 

användas för att minska uppvärmningskostnaderna? Vilka 

konsekvenser och kostnader innebär det?  Vi reder ut och 

erbjuder glaslösningar med speciella egenskaper anpassade 

för energibesparing, ljudreducering, insynsskydd, förbättrat 

brandmotstånd och sol- och värmeskydd.

FÖNSTER OCH FASAD

På många projekt utförs fönsteråtgärder och fasadrenovering 

i gemensam entreprenad. Skall fasaden åtgärdas så är det 

kanske rätt tid att byta till helt nya fönster innan renoveringen 

påbörjas. Vid tilläggsisolering ska fönstren kanske flyttas ut 

i fasaden för att erhålla byggnadslov och för att fastigheten 

skall bibehålla sitt befintliga utseende. Är fasaden i bra 

skick så blir fönsterrenovering kanske bästa alternativet. 

Teknova driver med samarbetspartners totalentreprenader 

där fönsteråtgärder erbjuds tillsammans med renovering av 

balkonger och fasader. Våra övriga egentillverkade produkter 

såsom fasadskivor, balkongräcken och inglasningssystem 

kompletterar dessa åtgärder och ger er fastighet en ny 

attraktiv utsida för många år framåt i tiden.
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FONDBERSÅN
FÖNSTERRENOVERING
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UTBYTESSYSTEM
Utbytessystemet innebär att den befintliga yttre bågen av trä 

ersätts med en ny strängpressad aluminiumbåge som glasas 

med energiglas. Karmarna bekläds med aluminiumprofiler. 

Utbytessystemet är fördelaktigt när man vill spara energi 

och/eller den ursprungliga yttre bågen av trä inte är intakt, 

exempelvis på grund av rötskador eller kraftiga torrsprickor. 

En klassisk och kostnadseffektiv  lösning. Det finns även 

möjlighet att anpassa yttre bågen för speciella ljudkrav.

BÅGPAKET
Vid bågpaketsbyte demonteras befintlig inre och yttre båge 

av trä. De ersätts med en ny inre båge av trä och en ny yttre 

båge av strängpressad aluminium. Inre bågen glasas som 

standard med isolerglas inklusive energibeläggning och 

argon gas. Yttre båge av aluminium glasas med enkelglas. Vid 

önskemål monteras nya persienner mellan inre och yttre båge. 

Karmarna bekläds med aluminiumprofiler. Bågpaketsbyten är 

fördelaktiga när man vill uppnå energivärden motsvarande helt 

nya fönster men önskemålet om att behålla befintlig karm skall 

uppfyllas.

NYA FÖNSTER
Vi kan erbjuda ett flertal möjligheter vid fönsterbyte. Fönster 

i material och med egenskaper som passar just er fastighet. 

Trä, trä/aluminium, aluminium, komposit och plast är material 

som ofta används i fönstrens konstruktion. Vi erbjuder 

svensktillverkade fönster där kvalitet och närhet till produktion 

är prioriterat. Varumärken som Elitfönster, Hemmafönster, SP-

fönster, Leiab och H-fönster är vanligt förekommande i våra 

entreprenader. Fabrikat väljs ofta tillsammans med dig som 

beställare utifrån de egenskaper och design som önskas. Även 

special anpassade modeller för instickmontage i befintlig karm 

där utseende och ljusinsläpp skall prioriteras erbjuds.

NY ALUMINUMBÅGE

KARMBEKLÄDNAD

NY ALUMINUMBÅGE

KARMBEKLÄDNAD

NY TRÄBÅGE
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BEKLÄDNADS-
SYSTEM
Enklaste typen av fönsternrenovering med aluminium 

utvändigt. Beklädnad av karmar och fönsterbågar med sträng-

pressade aluminiumprofiler är ett ekonomiskt fördelaktigt 

alternativ när den  befintliga yttre bågen är intakt och framtida 

målningsunderhåll skall minimeras. Beklädnadssystem 

används i första hand på fönster där målningsunderhåll skall 

minimeras och där behov av förbättrad energiprestanda inte 

föreligger.

PLANKAN
FÖNSTERRENOVERING

BÅGBEKLÄDNAD

KARMBEKLÄDNAD
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