
Byt inte fönster!
VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV

GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET



Enkelt och kostnadseffektivt
Vi gör om era 2-glasfönster till energieffektiva 3-glasfönster. Grundels platsbyggda isolerruta är ett väldigt 
enkelt, kostnadseffektivt och därmed lönsamt sätt att energi- och bullerisolera era befintliga fönster. Produkten 
har mycket hög kvalitet och har testats enligt SP:s teststandard, vilket förutsätter minst 30 års livslängd.

Fungerar på alla fönster
Produkten vänder sig till alla med 2-glasfönster: bostä-
der, kontor, skolor, sjukhus, övriga allmänna lokaler, 
villor och inte minst kulturminnesskyddade (K-märkta) 
fastigheter. Installationen görs på fönstrets 
insida och påverkar därmed inte fönstrets 
yttre utseende. Installationen utförs 
med minimal störning för hyresgäster 
och verksamheter. Vår platsbygg-
da isolerruta kan byggas med olika 
glastjocklekar och monteras på i stort 
sett alla typer av fönster: sidohäng-
da utåt- eller inåtgående, pivåthängda, 
H-beslagna och självklart fast installerade. 

• 75% lägre kostnad än att byta 
fönster.

• 20% minskad energiförbrukning 
Nytt U-värde cirka 1,0 till 1,3.

• Reducering av buller.

• Enkel och snabb installation,  
kan göras året runt och kräver  
inga byggställningar.

• Kort återbetalningstid,  
i normalfallet under 10 år.

• Förbättra miljön genom minskat 
koldioxidutsläpp och minimera 
byggavfallet då vi tar tillvara på 
era befintliga fönster.

Vår platsbyggda isolerruta

Energiglas

Befintligt innerglas

Dekorlist
Torkmedel

Butylfogmassa

Distansram

Kiselsilikonfogmassa
Dekorlist
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Leverantör och rådgivning av silikon och övrigt fogmaterial
08-540 66 000 • info@jolat.se • jolat.se



Solfilm för sommaren
Med vår isolerruta monterad får ni ett behagliga-
re inomhusklimat med minskat kallras och sänkta 
uppvärmningskostnader. Med hjälp av solfilm 
kan ni även förbättra inomhusklimatet sommar-
tid. Avsevärd värmereduktion ger energibespa-
ringar och ökad komfort i kombination med 
antingen en klar eller något tonad film.

Grundels aluminiumsystem för underhållsfrihet
När ni monterat in våra isolerglas kan ni även välja att förnya fönstren med vårt aluminiumsystem. Vi byter ut befint-
liga ytterbågar och bekläder karmen med nya profiler, vilket ger huset ett fantastiskt lyft där fönstren ser ut som nya. 
Glöm dyra, yttre underhåll, det här är en lösning som kommer att uppskattas av både hyresgäster och er plånbok.

Vi sänker din energikostnad med 

3M™ Prestige solfilm

www.kao.nu

Med solfilm monterad får ni en bekvämare  
komfort i exempelvis konferensrummet.

Före Efter

Tillval



Referenser

Fastigheten Argus 8, som ligger i Gamla stan i 
Stockholm med utsikt över vattnet, är klassad 
som ett byggnadsminne. Det innebär att läns-
styrelsen måste rådfrågas innan man gör några 
som helst åtgärder på huset. Torbjörn berättar 
att eftersom han arbetat med Grundels tidigare 
kände han sig trygg med att lösningen skulle bli 
toppen.

– De var imponerade över Grundels lösning, 
säger Torbjörn Backlund, teknisk förvaltare på 
Vasakronan.

Vasakronan 
Installerad 2014 – 1 078 st fönster, 818 m2 glasyta

– Vi har haft problem med både barnskrik och tra-
fikbuller och vi har ett kraftigt termiskt läckage, 35 
procent av värmen läcker ut genom fönstren. Jag 
fick åtta miljoner skäl till att förorda Grundels. Så 
mycket pengar sparar vi nämligen på att inte byta 
fönstren helt och nu får vi nästan motsvarande 
prestanda, säger Lennart Sjöberg, Ordförande Brf 
Domartornet.

BRF Domartornet
Installerat 2014 – 1 009 st fönster, 1163 m2 glasyta

Wallenstam
Installerat 2015 – 265 st fönster, 218 m2 glasyta

– Det upplevs som att man satt in ett helt nytt 
fönster, konstaterar Patrik Larsson, förvaltare på  
Wallenstam. Vi fick både underhållsfrihet med 
aluminium samt energieffektiva 3-glasfönster. 
Det var en bra lösning och kostnaden blev dessut-
om hälften mot ett fönsterbyte. 

Äntligen ljusare tider
med klarare glas och bättre energibesparing

när du vill sänka energiförbrukningen och ändå ta vara på dagsljuset 
till fullo. när du vill ha en kristallklar bild av vad som händer utanför. 
isolerglas med PlanitHerM Xn kombinerar lågt u-värde med upp till 
74 % ljustransmission i treglasutförande. Vi står för möjligheterna. du 
för tillämpningen med ett inomhusklimat för ökat välbefinnande.

www.glassolutions.se

Annons Karlstad XN.indd   1 2016-02-04   15:34:23



Vi förbättrar miljön
Vi erbjuder ägare och förvaltare av fastigheter en prisvärd helhetslösning när det gäller energi- och bulleriso-
lering av befintliga fönster, för att snabbt och effektivt minska energiförbrukningen och öka komforten. Vi har 
mer än 25 års erfarenhet och drygt 450 000 installationer och därför kan vi fönster. Vi jobbar bland annat med 
små och stora fastighetsbolag, kommuner, offentliga miljöer, kontor och bostäder.

Egen tillverkning
Efterfrågan på våra unika isolerglas är stor 
och vår fabrik i Oxelösund går för högtryck. 
Här produceras alla beställningar i en modern 
glasskärnings- och bockningslinje. Vi hanterar 
små och stora beställningar utan problem, och 
alltid med hög kvalitet och attraktiva priser.

Så bedriver vi våra fönsterprojekt
Grundels tar totalansvar och arbetar alltid efter 
en beprövad projektmodell som gör det enkelt 
för er som kund när vi installerar isolerglas i era 
fönster.

1. Vi träffas och inventerar behovet så att vi kan 
göra ett kostnadsförslag.

2. Vi kommer och mäter alla fönster och 
kontrollerar kvaliteten på fönster, 
tätningslister med mera. Vi förbereder 
uppställning av material.

3. Vår projektavdelning projekterar, kontrollerar 
underlaget, lägger en beställning till fabriken 
för tillverkning av alla ingående delar och får en 
leveranstid.

4. Ni får en exakt tidpunkt för installationen.

5. Grundels montörer installerar efter ett bestämt 
schema.

6. Projektet avslutas och ni får ett 
garantiunderlag.

Om oss



Låt oss räkna på er fastighet
Varje fastighet är på sitt sätt unik. Våra lösningar 
passar utmärkt på de flesta tänkbara hus. Till och 
med några otänkbara, tror vi. 

Låt oss räkna på just er eller era fastigheter, det är 
snabbt och enkelt gjort för oss och vi vågar lova att 
ni kommer att bli positivt överraskade. Av både pris, 
projekttid och resultat. Så bra produkt har vi. 

Slå oss en signal eller sänd oss ett enkelt mail, så 
bokar vi en passande tid för ett möte. 

Vi kan snabbt ge er en offert på ett mycket smarta-
re alternativ än traditionellt fönsterbyte, om ni be-
höver höja komfort, sänka buller, spara energi eller 
helt enkelt allt på en gång. 

Med vårt unika aluminiumsystem skaffar ni er dess- 
utom en underhållsfri utsida. Så, funderar ni på att 
byta fönster, byt tanke istället!

Grundels Fönstersystem AB
Stockholm: 08-21 84 50, Göteborg: 031-711 84 50, Malmö: 040-611 80 50,  

Karlstad: 054-18 05 01. | Hemsida: www.grundels.se | E-post: Offert@grundels.se

Det smarta alternativet.

 •
 C

on
ce

p
t:

 J
S

 M
ed

ia
 T

oo
ls

 A
/S

 •
 7

52
6 

• 
w

w
w

.js
sv

er
ig

e.
se


