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Förutom energibesparingen och 
förbättringen av inomhusmiljön sker 
automatiskt en bullerreducering och 

installationen är snabb och estetiskt utförd 
för att inte ändra utseendet på fönstren. 

– Vi är ett bra alternativ till fönsterbyte 
som många gånger sker i onödan. Tidi-
gare har det varit standard att många gamla 
fönster slängts trots att de faktiskt ofta håller 
en bra kvalitet. Vi 
jobbar för att fler 
fastighetsägare istället 
ska uppgradera sina 
befintliga 2-glasfönster 
till 3-glas. Man slipper 
kallras och det är bra 
för miljön, eftersom 
resurser tas tillvara 
och den minskade 
energiåtgången sänker 
uppvärmningskostnaderna på 20%, berättar 
Daniel Bengtsson som är försäljnings- och 
marknadschef på CG Grundels Fönstersys-
tem AB.

Företaget arbetar med sina cirka 35 anställ-
da över nästan hela Sverige, från Östersund i 
norr till Skåne i söder, och har sedan starten 
1992 monterat över 500 000 isolerrutor. Den 
egna fabriken ligger i Oxelösund, och konto-
ret är beläget i Karlstad.

Snabb och störningsfri installation
– Våra montörer jobbar på plats och en in-

stallation går fort och 
är ganska störningsfri. 
Allt sker från insidan. 
Det tar endast cirka 
en halvtimme att göra 
om fönstret till ett 
energieffektivt 3-glas 
med Grundels isoler-
ruta.  Vi får ett väldigt 
positivt gensvar av 
hyresgäster som blir 

överraskade att det går så snabbt och över att 
fönster inte ska bytas eller måste stå öppna 
i kylan. När vi byter hos verksamheter som 
skolor, sjukhus eller kontor behöver de inte 

stänga ner eller upphöra med sin verksam-
het eftersom vi kan jobba i alla miljöer, säger 
Daniel och berättar att de nyligen gjorde 
ett 2 000 fönster stort jobb på Kristianstad 
sjukhus.

Lång hållbarhet
Den platsbyggda isolerrutan passar alla föns-
ter eftersom den skräddarsys och anpassas till 
existerande fönsters båginnermått.

Den håller mycket hög kvalitet, och har 
testats enligt SP’s teststandard vilken förutsät-
ter minst 30 års livslängd.

Kulör på dekorlisten anpassas efter existe-
rande fönster. 

– Det minskade koldioxidutsläppet som 
följer på den minskade energiförbrukningen 
gör att det blir meningsfullt att räkna in 
fönstren i ekvationen på miljönyttan, det har 
man annars inte tidigare gjort. Pay-off på ett 
vanligt fönsterbyte är normalvis drygt 30–40 
år, men bara 7–12 år för vår isolerruta, säger 
Daniel och berättar att Grundels nyligen 
kommit att exportsatsa också. 

– Vi har gjort montage i Indonesien, 
Jakarta, Bangkok och Taipei men där för att 
behålla ACns kyla inomhus istället. Deras 
energibesparing har visat sig kunna bli så hög 
som 50 procent. n

Visste du att 
cirka 35 procent av 

din uppvärmningskostnad 
försvinner ut 

genom fönstren!

4 Boka tid för ett möte med Grundels 
och få en offert. Isolerglas är det smarta 
alternativet för den som vill höja komfort, 
sänka buller, spara energi och göra det på 
ett miljövänligt sätt!

Byt inte fönster – det finns
smartare alternativ!
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-glasfönster kan smidigt och enkelt uppgraderas till energieffektiva 
3-glasfönster genom Grundels unika platsbyggda isolerruta.


