100 % Fönsterbyte

Foder

Fönsterfixaren fixar biffen!
Fönster fixaren monterar ditt fönster enligt bild
till vänster.

Spröjs

Båge

Gångjärn

Utvändigt fixar vi följande som standard:
Förutom att vi ersätter hela fönstret med det nya
så ingår även färdigställande enligt följande
•
•

Nytt Foder (Vitmålat)
Byte av nedre/övre fönster bleck
(Vit / svart lackad. Andra färger är
tilkommande)

Se nästa sida för att se på arbetsmoment som
ingår i fönsterbytet på insidan.

Bleck
Utsida
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Fönstersmyg

Invändig färdigställande
Invändigt fixar vi följande som standard:
Förutom att vi ersätter hela fönstret med det nya så ingår även
färdigställande enligt följande
•
•
•
•

Drevning / tätning / isolering av spalt
Fönstersmyg (vitlackad Mdf material
Invändig foder (lister) vid behov. Vi använder spikpistol för
fastsättning av listverket/foder invändigt
Övriga färdigställande arbeten som kan tillkomma ingår
inte i standard priset

Se nästa sida för att se alla arbetsmoment som ingår i priset!
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1.

Rivning av det gamla fönstret
Vid rivning lyfts fönsterbågarna ut och lister och foder tas
bort varefter man med en sticksåg eller tigersåg kapar spikar
eller skruvar mellan karm och stomme. Vi tar alltid bort den
gamla fönsterkarmen. Därefter gör vi rent i fönsteröppningen,
avkapade infästningar dras ur eller försänks i stommen.
Därefter gör vi noggrann kontroll så att stommen som fönstret
ska sitta i inte är rutten och att hålet i väggen är i rätt storlek
för det nya måttbeställda fönstret. Vi kollar även att inga
vattenrör, elkablar mm hindrar montage av det nya fönstret.
Skulle en sådan situation uppstå så lämnar vi absolut inte dig
utan vi fixar även det mot tilläggs fakturering. Vi strävar alltid
att på plats fixa alla uppkomna problem som kan dyka upp. Vi
tycker att det är viktigt att vara flexibla.

2.

Montering av det nya fönstret
Med hjälp av ett vattenpass så mäter vi understycke till fönster
hålet är vågrätt.
Sedan kilar vi fönstret försiktigt och låser karmen i väggen.
Sedan Skruvar vi i karmen i väggen med hjälp av karmskruvar
som fästs i de för-borrade hålen om sådana finns. Annars
borras hålen och karmskruvarna placeras enligt karmskruvtillverkarens anvisningar. Återigen görs kontrollen att karmen
är i våg och lod. Eventuella justeringar görs genom att skruva
in eller ut på karmskruvhylsan. För Underhållsfria fönster har
speciella effektiva stål karmbeslag tagits fram för att kunna
montera fönstret i stommen.
Genom att fönstret har kilats mot stommen uppstår en liten
springa. Den måste drevas, det vill säga tätas. Drevningen är
fönsterfogens värmeisolering. För att drevningen ska vara
effektiv är det nödvändigt att mellanrummet är minst 7 mm.
Drevning kan utföras
med olika material. Som t.ex. mineralullsremsor eller
fogskum. Ett fönster som drevats med fogskum kan inte
efterjusteras eftersom skummet expanderar effektivt i
hålrummen och tätar ordentligt.
Efter att man har monterat fönstret börjar vi arbetet med
finsnickeri.

3.

Snickeri/färdigställande
Nu monteras fönstersmygen (vitlackad träfiberskiva) och
lister och invändig/utvändig foder sätts runt ditt fönster. Övre
och undre fönsterbleck monteras och kontrolleras. Sedan är
det dags att byggstäda. Det innebär att vi tar upp skräp och
grovtorkar fönster från byggdamm och samlar upp skräpet
som vi tar med oss. När arbetet är klart går vi igenom hur dina
nya fönster och dörrar fungerar samt forslar bort gamla fönster
om kund önskar det.

Viktigt att tänka på!
Övriga fönsterrelaterade Snickeri/färdigställande arbeten
faktureras i efterskott. Det kan röra sig om att göra mindre/
större hål i väggen. Om vi byter fönster och något händer
p.g.a. en undermålig putsfasad, tegelfasad, ingår ej
omputsning/ommurning i grundpriset. Färdigställande avser
heller Ej montering av nya fönsterbrädor. Äldre vattenrör/
elkablar som är ett hinder för montering av de nya fönstren
och uppvisar skada att de måste bytas ut, är lagning/utbyte/
åtgärd ej inräknat.
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Invändig foder

luft- och dräneringskanal (ska vara minst
7-15 mm och löpa runt hela fönsterkarmen).
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