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Många fastighetsägare byter fönster helt i 
onödan eftersom de kanske inte vet om att 
det finns ett smartare, miljövänligare och 
mer kostnadseffektivt sätt. Vanliga 2-glas-
fönster kan smidigt och enkelt uppgraderas 
till energieffektiva 3-glasfönster genom 
Grundels unika platsbyggda isolerruta. 

Förutom energibesparingen och förbättringen 
av inomhusmiljön sker automatiskt en buller-
reducering och installationen är snabb och 

estetiskt utförd för att inte förändra utseendet på 
fönstren. 
– Vi är ett bra alternativ till fönsterbyte som många 
gånger sker i onödan. Tidigare har det varit 
standard att många gamla fönster slängs trots att 
de faktiskt ofta håller en bra kvalitet och är i gott 
skick. Vi jobbar för att fler fastighetsägare istället 
ska uppgradera sina befintliga 2-glasfönster till 
3-glas. Det är bra för miljön och man bidrar till ett 
hållbart byggande säger Daniel Bengtsson som 

är försäljnings- och marknadschef på Grundels 
Fönstersystem. 

Egen fabrik
Verksamheten är uppdelad på två orter, med 
kontor i Karlstad och fabrik i Oxelösund – där alla 
företagets isolerglas byggs. Grundels Fönster-
system erbjuder även fönsterrenoveringar och 
renodlade fönsterbyten.
– Montaget av vår isolerruta är väldigt störningsfri 
och jobbar vi i en kontorslokal behöver perso-
nalen inte anpassa sig efter oss. Varje isolerruta 
skräddarsys och ett montage tar ungefär en halv-
timme och vi behöver inte ens öppna fönstret när 
vi genomför montaget vilket gör montaget väldigt 
störningsfritt, förklarar Daniel Bengtsson.

Hela landet
Kunderna finns i Skåne och upp till Östersund. 
Just nu arbetar Grundels Fönstersystem bland 
annat med ett projekt i Hallsberg där man isolerar 
2 200 fönster mot buller. 

Byt inte fönster – det finns smartare alternativ

Trots att företaget jobbar över ett stort område 
har man valt att fokusera samtliga fönstertekniker 
i Karlstad.
– Det är värt att samla alla på ett ställe även om 
vi jobbar över hela landet. Det är en kvalitetssäk-
ring. Vi vet exakt vilka som jobbar här och har full 
koll på vår service. 

På senare tid har företaget inlett en exportsats-
ning där man inledningsvis arbetar mot Asien och 

delar av Europa. 

Svenska klimatet
Daniel Bengtsson säger att man i många av dessa 
länder har det omvända problemet mot det svens-
ka klimatet.
– Vi vill ju hålla värmen inne större delen av året. 
Där har de ett varmt klimat och använder AC för 
att kyla ned inomhusmiljöer. Ofta har de bara eng-
lasfönster i dessa länder, vilket gör att kylan smiter 
ut. Våra rutor har visat sig ge upp till 50 procents 
energibesparing.   

Marie Carlsson Ramirez

 ”Vi är ett bra alternativ 
till fönsterbyte som många 
gånger sker i onödan. Ti-
digare har det varit stan-
dard att många gamla 
fönster slängs trots att de 
faktiskt ofta håller en bra 
kvalitet och är i gott skick. 
Vi jobbar för att fler fast-
ighetsägare istället ska 
uppgradera sina befintliga 
2-glasfönster till 3-glas”


