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FIXA PROJEKTET

FÖNSTER&DÖRR
Fellessons Bygghandel är en del av Woody 
Bygghandel som består av fler än 90 
anläggningar runt om i Sverige. Våra 
butiker är välsorterade och erbjuder 

snabb service och kvalitetsprodukter. 
Vi samarbetar med väletablerade 
leverantörer och fungerar gärna som 
bollplank, rådgivare och problemlösare 
i dina projekt. Välkommen!

Välkommen till 
Fixa projektet 

Fixa projektet är den perfekta starten på ditt fönsterprojekt! 24

20

”
26

INNEHÅLLLEDARE

På sista tiden har det hänt mycket 
spännande inom segmentet fönster och 
dörr. Nya och lättare material har tagits 
fram, hållbarhet och energisparande 
har hamnat i fokus och nya trender ger 
större möjlighet för personliga val. Även 
inom verktyg och tillbehör går utveck-
lingen stadigt framåt och skapar bättre 
förutsättningar för ett lyckat projekt.

I Fixa projektet delar vi med oss av 

vår kunskap kring allt som rör mon-
tage och byte av fönster och dörrar. 
På de följande sidorna hittar du både 
information och inspiration för att ro 
ditt projekt i land. Har du frågor, vill 
beställa material eller handla verktyg 
och tillbehör, så kontakta oss på telefon 
eller besök vår anläggning.

Lycka till med ditt projekt!

Det är vi som 
hjälper dig att
fixa projektet

FELLESSONS
BYGGHANDEL 
Besök oss: Smedjegatan 9 eller 
Isbjörnsvägen 4 i Växjö.
Ring oss: 0470-70 98 00

VERKTYG & TILLBEHÖR

FÖNSTER

Elitfönster
NorDan 
SP-fönster
Trarydfönster

DÖRR

Diplomat
NorDan
Swedoor

Bahco
Bosch
Essve
Festool
Habo
Hultafors
Makita
Norgips
Paroc
T-Emballage
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När Jonas och Viktoria Nordén köpte sin 
sekelskiftesvilla i Furulund fick de ett hus 
med stora möjligheter 
– och ett lika stort behov av kärlek. Fasad, 
fönster, tak och ett antal egensinniga 
renoveringar på insidan, allt pockade på 
åtgärder.

I 
våras lät de blästra bort målarfärgen från 
tegelfasaden.

– Vi blev väldigt nöjda, säger Viktoria, 
men kände att det var hög tid att ta hand 
om fönstren också. Dels var de i dåligt 

skick, dels satt det olika fönster i olika delar av 
huset. Därför var vi måna om att det skulle vara 
samma typ överallt, i en stil som passar huset 
och dess själ.

Professionell och personlig service
Furulund är en liten ort en mil nordväst om 
Lund. Det mesta här är byggt på senare år, 
men i området Kullen finns en grupp charmiga 
tegelhus från början av 1900-talet. Det är där vi 
har knackat på för att prata fönster och dörrar 

med ägarna.
Viktorias och Jonas hus har renoverats, 

byggts om och byggts till i omgångar genom 
åren, inte alltid med respekt för huset stil, his-
toria eller ursprungliga material. När det nu var 
dags att byta fönster behövde de professionell 
hjälp.

– Vi vill gärna gynna det lokala näringslivet 
och därför tog vi kontakt med Kent Hansson 
på Hejdes Trävaru i Kävlinge, vår lokala Woody 
bygghandel. Vi uppskattade verkligen servicen 
och det personliga bemötandet vi fick där.

De bokade in ett besök, och när Kent var på 
plats fick han snabbt en god bild av vad som 
behövdes.

– Eftersom Viktoria och Jonas försöker 

återskapa huset originalutseende så nära som 
möjligt rekommenderade jag Elitfönster Retro, 
säger Kent. Det är ett sidhängt fönster med iso-
lerruta, detaljer i trä och aluminiumklädd utsida. 
Spröjs, profilerade invändiga detaljer och beslag 
i gammaldags stil ger en nostalgisk känsla.

– Vi förstod genast att det skulle lyfta huset 
och återföra dess utseende till det ursprung-
liga, säger Jonas. Till det intrycket bidrar också 
att vi valde så kallade flaggfönster med alla 

JONAS &
VIKTORIA 
Bra service och personligt 
bemötande var viktigt när 
Jonas och Viktoria valde 
bygghandel.

Vi förstod genast att moderna 
fönster i en klassisk stil skulle 
lyfta huset och återföra dess 
utseende till det ursprungliga

Nya fönster 
 gav nytt liv

Läs om hur vår 
Woody-kollega 
hjälpte Jonas och 
Viktoria med nya 
fönster!
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Martin hos oss på Fellessons är en av våra 
fönsterspecialister. Här svarar han på 
frågor rörande fönster som ger dig lite tips 
och råd inför ditt fönsterbyte.

Vad ska man tänka på när man byter 
fönster?

– Om man inte planerar att byta stil på hela 
huset tycker jag att man ska stäva efter att de 
nya fönsterna ska hålla samma stil som de 
gamla. Mycket av husets karaktär sitter i just 
fönsterna. Modernare vridfönster kan dock 
forfarande "se ut" som traditionella sidhängda 
fönster med hjälp av bågposter och spröjs.

- Sen tycker jag också att man bör se över 
ventilationen i huset. Nya fönster kan påverka 
inomhusklimatet och kanske måste huset 
kompletteras med friskluftsventiler.

Hur gör man som kund, för att det ska bli 
en enkel och smidig affär?

– Fundera igenom vad som är viktigt för er i 
ert fönsterprojekt. Är det t ex energibesparing, 

utseende eller funktion? Ta sedan kontakt 
med en återförsäljare som kan gå igenom alla 
detaljer och svara på era funderingar så att 
ni tillsammans kommer fram till den bästa 
lösningen för just er. 

Behöver man vara orolig för monteringen?
– Nej, egentligen inte. Däremot är det ofta 

en inkörningsperiod med det mesta man tar sig 
för och så är det även med fönstermontering. 
Två händiga personer löser ett fönstermontage 
och ofta lär man sig detaljer längst vägen. 
Det finns dessuotm många hjälpmedel i form 
av beskrivningar och videos. Däremot är det 
kanske lite tufft att ge sig på ett komplett 
fönsterbyte som "första-gången-grej". Då 
finns det duktiga hantverkare att anlita och vi 
rekommenderar och kopplar gärna ihop er med 
bra snickare. 

Hur viktigt är det att hitta rätt byggare? 
– Väldigt viktigt! Ett fönsterbyte är ett stort 

projekt och det ska kännas tryggt och säkert 

Tips och råd för fönsterbytare

fönster öppningsbara. Det påminner om 
originalfönstren.

Unika lösningar gav huset nytt liv
Men allt var inte lika enkelt. Huset hade två dörrar 
till den nuvarande entréhallen, där den ena hörde 
till den affär som funnits i huset tidigare. Ägarna 
funderade länge på hur man skulle lösa det. 

– Det slutade med att vi valde en dörr och 
ett helfönster, säger Viktoria. Entrédörren blev 
en härligt tung och massiv spegeldörr från 
Ekstrands, och vi fick till och med överljus till 
den. Nu har vi en entré som är ett statement 
i sig, även om det är lågmält och i linje med 
husets själ.

Den andra dörren ersattes med en flagg-
formad speciallösning, ett helfönster som ger 
ett härligt ljus i hallen. Samtidigt passar det 
perfekt in i parets ambition att återställa exteri-
ören mot gatan med nya fönster. 

– Tillsammans blev det ett riktigt lyft, 
säger Viktoria. Nu stannar folk som har bott i 
området i decennier till och tackar för att vi har 
gett huset livet tillbaka. Det är verkligen en fin 
bekräftelse på att vi träffat rätt. 

Bra samarbete från start till klart
Det är alltså ett mycket nöjt par som visar sitt 
”nya” hus.

– Vi är mycket nöjda med hela insatsen, 
både från Hejdes och byggarna som var här: 
tid, kvalitet och ekonomi, säger Viktoria. Vi 
fick i och för sig vänta på att fönstren skulle 
tillverkas, men sedan blev vi förvånade över 
hur snabbt själva monteringen gick. Det var 
en väldig skillnad mot tempot när man bygger 
själv. Byggarna har också varit jätteduktiga 
på att hantera behovet av speciallösningar i 
detta gamla hus. Även om de har behövt lösa 
utmaningarna i varje fönsteröppning på olika 
sätt, så ser det likadant ut. Samma sak gäller 
fönstersmygarna, som de byggde upp snabbt 
och elegant. Det blev ett lyft även där.

– Även om det naturligtvis handlar om en 
stor investering för en så pass omfattande 
insats är vi nöjda med det också, säger Jonas. 
Hela projektet kostade till och med lite mindre 
än vad 
vi räknat med!

hela vägen, från mätning och beställning till 
montering och slutbesiktning. 

Vad är fördelen med att låta er ta hand 
om allt från beställning till montering? 

– Vi kan förmedla kontakten till duktiga 
hantverkare som vi dagligen arbetar med 
och som vi vet gör ett bra jobb. Att låta oss, 
tillsammans med hantverkare vi är trygga 
med och som har erfarenhet av fönsterbyte, 
genomföra arbetet innebär att du kan känna 
dig trygg. Vi har både erfarenhet och koll på 
detaljerna som gör skillnad för projektet!

Byggarna var 
jätteduktiga på att hantera behovet av speciallösningar i detta gamla hus

”

Spröjs och tidstypiska 
detaljer ger en 
nostalgisk känsla.

MARTIN
GREIDER 

martin.greider@fellessons.se

0470-70 98 39
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FÖNSTER

Funderar du på att byta ut 
dina gamla dragiga fönster till moderna och 
mer energisparande? 
Låt oss guida dig igenom allt du behöver ha 
koll på för att fixa 

Dags ATT
BYTA FÖNSTER

”

Skräddarsy ditt 

fönsterprojekt 

med innovativa 

lösningar och 

smarta tillval
Att sätta in nya fönster i huset eller stugan 
är ett spännande projekt. Tack vare tekniska 
innovationer, moderna material och smarta 
tillval är möjligheten att skräddarsy fönster 
efter just dina önskemål och behov större 
än någonsin. Samtidigt kan ett fönsterbyte 
vara en stor investering och det finns en hel 
del att sätta sig in i, för både husägare och 
hantverkare. På följande sidor går vi igenom 
allt du behöver veta för att välja rätt fönster.
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1 VILKEN TYP AV HUS 
HANDLAR DET OM? 2 VAR LIGGER  

DITT HUS? 3 UTSIDA I TRÄ 
ELLER ALUMINIUM?

Normalt följer man husets stil, men ibland vill man bryta av med något mer modernt

” ”

Klimat, väderstreck och 
buller kan påverka valet 
av material och funktioner 
för dina fönster.   

Ett fönsterbyte är inte enbart en inves-
tering i husets utseende. Med moderna 
fönster sparar du även en hel del energi. 

Om du har vanliga, gamla tvåglasfönster 
står fönster och dörrar för mer än en tredje-
del av husets värmeförluster. Ett byte till 
nya, energieffektiva fönster innebär mins-
kade värmeförluster och lägre energiåtgång 
– bra för både plånbok och klimat.

Ju lägre U-värde, desto bättre 
isoleringsförmåga
Ett fönsters energieffektivitet mäts i U-vär-
de. Det är ett mått på hur bra hela fönstret, 
det vill säga glas, karm och båge, isolerar. 
Medan äldre fönster har ett U-värde kring 
3,0 kan ett modernt 3-glasfönster ha ett så 
lågt U-värde som 0,8.

projektet med 
3 viktiga frågor

Kick-starta

Spara energi med 
nya fönster

Fönster 
och dörrar

 35 % 

”
Ventilation

 15 % 

Tak

 15 % 

Väggar

 20 % 

Golv och källare

15 % 

Husets geografiska läge och omgivningar 
och är nästa viktiga faktor när du ska välja 
fönster.

Ligger huset inne i stan, ute på landet 
eller nära havet? Hur många fönster sitter i 
soligt söderläge? Hur är höst, vinter, vår och 
sommar där du bor? Allt detta är saker som 
kan påverka valet av material, modell och 
glas vid ditt fönsterbyte.

Stommen i moderna svensk-tillverkade 
fönster är nästan alltid trä, som tack vare 
den energisnåla framställningen är både 
prisvärt och miljövänligt.

På senare år har kombinationen 
trästomme och utsida i aluminium blivit 
allt vanligare. Detta ger bättre motstånds-
kraft mot väder och vind samt minimalt 
underhållsbehov. 

Om du uppskattar klassiska fönster helt 
i naturmaterial finns nytillverkade träfönster 
uppdaterade med dagens moderna röt-
skydd, färger och ytbehandling. 

Fönster helt i aluminium är något dyrare 
och används främst i modern arkitektur med 
tunna karmar. Något som ökar i popularitet 
är fönster i uPVC (hård PVC) som kräver 
mindre underhåll än trä men med större 
klimatavtryck i tillverkningen.

Fönstren är en stor del av husets utseende 
och karaktär, därför är det vanligaste att följa 
husets stil när man byter fönster. 

Ett traditionellt rött trähus har en stil, 
medan funkis- eller 50-talshuset har en annan 
och villan från 70-talet ytterligare en. Idag går 
det att få fönster i moderna, lättskötta material 
i alla stilar och modeller. 

Med rätt fingertoppskänsla går det själv-
klart även att skapa spännande effekter genom 
att bryta av med fönster i en mer modern stil i 
ett äldre hus.

Värmeförlusten 

är störst genom 

fönster och dörrar

Trä/Aluminium

Trä/Trä

Foto Elitfönster
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Hur vill du öppna ditt fönster? Olika hängningar 
kommer med olika fördelar och påverkar även 
stilen på fönstret. Här går vi igenom de vanligaste 
modellerna så att du kan komma fram till vilket 
som passar dig och ditt hus allra bäst.

Fast karm 
Den första frågan du bör ställa dig är om fönst-
ret måste gå att öppna alls. 

    Fasta fönster har lägre pris och håller värmen 
bättre. Smalare fönsterkarm ger maximalt 
ljusinsläpp. Säker konstruktion då varken barn 
eller inbrottstjuvar kan öppna fönstret.

    Kan inte användas för vädring av rummet. 
Utsidan måste putsas utifrån.

Överkantshängt
Utåtgående fönster som öppnas i nederkanten.

    Smart när det finns begränsat med svängrum, 
till exempel i källare, garage eller tvättstuga.

    Utsidan måste putsas utifrån.

Vridfönster
Öppnas utåt i nederkanten och kan dessutom 
vridas runt ett halvt varv så att du kommer åt 
utsidan inifrån.

    Lätt att ställa i vädringsläge. Enkelt att putsa 
utsidan inifrån. Dolda beslag gör det svårare för 
inbrottstjuven.

    Vissa tycker att vridfönster ger en modern 
design som inte passar lika bra i äldre hus.

Dreh-kipp
Inåtgående fönster som kan öppnas både i 
överkant och som sidohängt, beroende på hur 
du vrider handtaget. 

    Barnsäker vädringsfunktion i ena läget 
med öppning inåt i överkant. Enkelt att putsa 
utsidan inifrån.

    Alla fönstermodeller kan inte fås med denna 
funktion. För att öppna på vid gavel måste föns-
terkarmen tömmas.

Sideswing
Öppnas utåt som ett sidohängt fönster men kan 
även rotera vertikalt runt sin egen axel så att du 
kommer åt utsidan inifrån.

    Kan vändas ut och in med hela svängradien 
utanför karmen. Enkelt att putsa utsidan inifrån 
i det andra läget.

    Alla fönstertillverkare erbjuder inte denna 
funktion.

VRIDA, 
SNURRA, 
TIPPA

Sidohängt
Fönster av klassisk modell med beslag/ 
gångjärn i sidan och som öppnas utåt.

    Vädra utan att tömma fönsterkarmen. Ett 
utåtgående fönster blir tätare ju mer vinden 
ligger på, medan ett inåtgående blir otätt när 
vinden ligger på.

    Finns en risk att små barn kan öppna 
fönstret och trilla ut om du inte sätter barnlås. 
Utsidan måste putsas utifrån.

SÄKERHET
Brand 
Är du ute efter brandklassade produkter som 
försvårar brandspridning går det att få glas med 
brandskydd till flera olika fönstermodeller på 
marknaden.

Skyddsglas 
Ett fönster med skyddsglas förhindrar eller 
minskar effekten av medvetna attacker och 
angrepp utifrån och finns i olika skyddsklasser.

Personsäkert
Enligt Boverkets byggregler (BBR) måste härdat 
eller laminerat glas användas i glasdörrar samt 
vid fönsterytor lägre än 60 cm från golvet, för 
att minska risken för skärskador om olyckan är 
framme.

Fullproppat
med funktioner
På senare år har det skett en 
spännande produktutveckling 
inom fönsterglas. Nu finns 
mängder av tillval som adderar 
extra komfort, funktion och 
säkerhet till dina nya fönster 
och låter dig skräddarsy dem 
utifrån just dina behov och 
önskemål.

Ta mått på fönstret. Det är 
karmyttermåttet, alltså yttre 
gränsen på fönsterkarmen som 
gäller.

Ange alltid bredd x höjd när du 
kontaktar din säljare på Woody. 
Flertalet felbeställningar beror 
på att beställaren nämnt dem i 
fel ordning, ett enkelt men dyrt 
misstag.

Ange hur fönstret är hängt. 
Korrekt angivelse är sett från 
den sida där gångjärnen sitter.
För fönster som öppnas utåt 
gäller sett från utsidan, för de 
som öppnas inåt gäller sett från 
insidan.

Bestäm utefter användarens 
behov, material, typ, funktion 
och färg på fönstret.

Beställ tillbehör för montering 
samtidigt som dina fönster, om 
du är osäker på vad du behöver 
så fråga oss.

Inför beställning
av fönster

Besök vår anläggning för 
att se vilka leverantörer 
som har fönster som 
passar just ditt projekt. 
Våra erfarna säljare kan 
besvara alla dina frågor!

Vi hjälper dig 
att välja rätt

KOMFORT
Solskydd
Fönsterglas med solskydd släpper in ljuset men 
stänger ute solvärmen, vilket bidrar till jämnare 
inomhusklimat och minskar behovet av kylning.

Minska buller
Med en livligt trafikerad gata utanför barn- eller 
sovrummet kan extra ljudreducerande glas vara 
en smidig lösning.

Energiglas
Fönsterglas med extra lågt U-värde gör att du 
minimerar dina värme- och energiförluster.

FUNKTION
Självrengörande
Underlätta putsningen med smutsavvisande 
glas. Den speciella ytan tillsammans med sol-
ljuset och regnet gör att smutsen sköljs bort.

Antikondens 
Med nya täta och energieffektiva fönster 
uppstår ibland utvändig kondens. Med 
antikondensglas kan du reducera detta till ett 
minimum.

Insynsskydd 
I badrum, fönsterpartier i entrén eller där 
husen ligger tätt kan det vara skönt att minska 
insyn genom exempelvis frostat, etsat eller 
ornamentsglas. 

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+
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Släpp in ljuset
Ett stort ljusinsläpp ger ditt hem en öppen 
och harmonisk karaktär och imponerar 
designmässigt. Låt inne och ute bli ett med 
tjusiga panoramafönster, en hel fönstervägg 
från golv till tak eller extra stora glas 
omringade av elegant smala fönsterbågar.

Entré med extra ljus
Ge uttryck för din personliga stil med en dörr 
med fönster i! En glasöppning i själva dörren 
ger ett vänligt och välkomnande intryck, både 
inifrån och utifrån. Här finns något för alla – 
från dörrar i klassisk stil med glas och spröjs 
till mer funkisdoftande design med kvadratiska 
eller avlånga glaspartier. 

Ljusa upp hallen
Rama in din dörr med fönster 
– så kallade sido- eller överljus. Det 
skapar rymd och ger mer tonvikt till 
husets entré. Välkomna dina gäster in i 
huset redan på farstutrappan! Ett större 
ljus-insläpp gör också att du slipper en 
mörk och dyster hall. 

Öka välmåendet 
med dagsljus
Dagsljus har en mängd positiva effekter 
på din hälsa. Naturligt ljus gör att du 
sover bättre och är mindre sömnig dagtid. 
Dessutom mildrar det depressioner och 
ökar den kognitiva förmågan, så att 
du kan fokusera bättre. 

Stora fönster 
kan vara hållbart
Det är lätt att tro att större fönster är ener-
gibovar. Men det är faktisk inte glaset utan 
fönsterkarmen som läcker mest energi. Med 
större glasytor kan du ha färre fönster, och 
på så vis få ned antalet meter karm. 

Foto Elitfönster
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DÖRR

Få saker kan förändra ett hus så snabbt 
och enkelt som att byta till en ny 
ytterdörr! Vi hjälper dig hitta en dörr som 
är snygg, trygg och hållbar. 

LÅT YTTER-
DÖRREN VISA 
VEM DU ÄR

Känns din ytterdörr gammal och sliten efter 
fönsterbytet? Eller vill du ge husets entré en 
uppfräschning med en ny trendig stil? Med 
moderna material, smart design och dörrar i 
alla möjliga stilar och färger har det aldrig varit 
enklare att ge ditt hus det lyft som en ny dörr 
innebär. På de följande sidorna har vi samlat 
råd, tips och inspiration inför ditt dörrbyte.Foto Diplomat
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Ytterdörren är det första alla ser när de kommer hem till 
dig. Även om det klassiska tipset vid ett dörrbyte är det-
samma som för fönster – att utgå från husets befintliga stil 
och ålder – är det många som passar på att ta ut svängarna 
lite mer. Ett tips är att titta runt på liknande hus och låta dig 
inspireras. 

Att byta till en modernare ytterdörr är ett snabbt sätt att 
ge ditt äldre hus en uppdatering. Eller varför inte välja en 
stil och färg som speglar din egen personlighet? Även om 
det flesta leverantörer har ett antal standardfärger på sina 
dörrar, brukar det finnas möjlighet att välja en specialkulör. 
Du kan också välja olika kulör på utsida och insida.

Anpassad för nordiskt klimat
En ytterdörr på en villa mitt inne i stan, dörren 
till sommarhuset i skärgården eller en förråds-
dörr har helt olika krav på material, egenskaper 
och funktioner. Medan det ute i skärgården 
behövs en extra tålig dörr som står emot salta 
vindar, kan det inne i stan handla om undvika 
mörka kulörer som bleks  
snabbt i soligt söderläge.

Oavsett läge, tänk på att välja en ytterdörr 
som är anpassad för vårt  
nordiska klimat med vind, snö, regn  
och stora temperaturskillnader. 

Kvalitet som lönar sig 
Vi rekommenderar att du satsar på en kvalitets-
dörr från en välkänd tillverkare. Din ytterdörr 
bör ha en stabil ram i massivt trä, dörrblad i 
kraftig HDF-
board lackerad i dubbla lager, isolering i cell-
plast, helst dubbla metallplåtar som gör dörren 
vrid- och formstabil, justerbara gångjärn med 

Både tyst och tätt
Bor du i ett område med mycket trafik eller 
andra störande ljud? Då kan det vara smart 
att välja en ljudisolerad dörr som håller olju-
det ute och skapar en tystare, mer behaglig 
hemmiljö. 

En tät ytterdörr minskar också din 
energiförbrukning. Upp till 35 procent av vär-
meförlusterna i ditt hus försvinner via fönster 
och dörrar. Därför erbjuder flera tillverkare 
energieffektiva ytterdörrar, som är extra 
välisolerade och där eventuella glaspartier är 
av energiglas. Isoleringsförmågan för dörrar 
anges med ett så kallat U-värde, ju lägre 
desto bättre.

Håll objudna
gäster ute

Säkerheten är en av de viktigaste 
aspekterna vid val av dörr. 

Länge var en tung ståldörr det enda alter-
nativet för den som ville ha en inbrottssä-
ker dörr, men moderna säkerhetsdörrar i 
trä är lika snygga som de är säkra.

Medan en vanlig ytterdörr i värsta fall 
bara tar några sekunder att forcera, är en 
dörr med säkerhetsklass RC3 utformad 
för att stå emot inbrottsförsök i minst 
20 minuter, varav 5 minuter består av 
aktiv bearbetning med något verktyg, till 
exempel kofot.

Inbrottstjuvar som vill jobba väljer ofta 
altandörren. Kom därför ihåg att även 
uppgradera denna dörr. 

En dörr är aldrig bättre än dess lås 
Numera erbjuder många dörrleverantörer 
förmonterade lås. Varför inte passa på att 
uppgradera till ett nyckelfritt, digitalt lås i 
samband med dörrbytet?

Läs mer om digitala lås på sidan 22

En ytterdörr kan användas för 
att understryka arkitekturen, 
men berättar också något om 
husets ägare.

# Läs mer om tätt montage 
på sidan 26

Skapa en inbjudande entré 
med klassiska pardörrar eller 
använd sido- och överljus för 
att sudda ut gränsen mellan 
ute och inne.

bakkantssäkring samt ett säkert hakregellås.  
En riktigt bra dörr har också minst  
10 års formgaranti.

Flera lager av massiva och 
hållbara material skapar 

Foto Swedoor

Foto NorDan

Foto Diplomat
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Hikoki DS36DA 36V
En robust och stark 36 V borrskruvdra-
gare med max moment 138Nm.
Kolborstfri motor ger längre driftstid per 
laddning, längre livstid och minimalt 
underhåll för motorn. 
Ergonomiskt gummibelagt grepp med 
smal greppomkrets. Spindellås för 
enkelt verktygsbyte. Integrerat LED-ljus 
med vidvinkel. Säkerhetsfunktion för 
att förhindra "kick-back" vid oavsiktligt 
stopp.
Vikt med batteri: 2,7 kg

Festool T 18+3
Helt elektronisk vridmoment-
inställning, CENTROTEC snabb-
bytessystem, vinkel- och excenter-
tillsats samt djupanslag underlättar 
borr- och skruvarbetet. Kombinationen 
av Li-High Power-batteri och borst-
lös, underhållsfri EC-TEC-motor gör 
skruvdragaren lätt, hållbar och uthållig. 
Fri reparationsservice i 3 år, även för 
batterier och laddare. 
Vikt med batteri: 1,7 kg

Makita DDF481RTJ
Kraftfull maskin med kolborst-
fri motor, snabbchuck, 21 moment
justeringar och ett vridmoment på hela 
115 Nm. Ergonomiskt handtag, för att 
ge bästa möjliga kraft ingår även ett 
sidohandtag. Utrustad med Extreme 
Protection Technology för förbättrad 
damm- och vattentålighet vid utomhus-
bruk. Hållbart växelhus 
av metall ger lång livslängd. 
Vikt med batteri: 2,7 kg

Bra att veta!
Ergonomi
Vikt, vibrationer och balans är extra viktigt om 
du använder skruvdragaren dagligen. Ju mer väl-
balanserad, desto skonsammare mot handled 
och arm. Välj helst ett ergonomiskt handtag 
med mjuk beläggning som ger ett stadigare 
grepp. Kom även ihåg att hålla armen nära 
kroppen när du arbetar.

Mobilapp
Till vissa skruvdragare går det att ladda 
ner en app som exempelvis kan styra olika 
inställningar och minnas vilka du använt tidi-
gare, visa status på batteri- och laddningstid 
samt hjälpa dig att hitta din maskin om den 
skulle bli stulen eller komma bort av någon 
annan anledning.

Då är du välkommen in till oss. Vi har 
flera av marknadens bästa varu-
märken och kunniga säljare som 
gärna guidar dig rätt – vare sig 
du söker en kvalitetsmaskin för 
hemmaprojekt eller en proffsmodell 
som klarar tuffa utmaningar på daglig 
basis.

Svårt 
att välja?

Proffsens
favoriter

Prylarna som 
får jobbet gjort

 Slagskruvdragare 
Vrider skruven iställer för din 
handled. Festool TID 18 har tre 
hastighetslägen samt T-mode som 
främst är till för självborrande 
plåtskruv. Det innebär att skruv-
dragaren känner av övergången 
mellan plåt och trä och själv 
anpassar hastighet och knack.

6

 Karmskruv
Ger ett i efterhand helt justerbart 
montage, vilket är en stor fördel då 
karm, dörr eller vägg ”sätter sig”. 
ESSVE Programa, med karm-
hylsa och skruv i ett, passar för 
montering av både fönster- och 
dörrkarmar i trä, betong, tegel, 
lättklinker och lättbetong.

5

 Vattenpass & rätstege
Hultafors vattenpass HV 120 är 
perfekt för ditt fönsterprojekt. Vid 
montering av dörrkarmar krävs 
en rätstege som Hultafors MST 
180, med högre känslighet. Båda 
är tillverkade i aluminium med 
okrossbara blocklibeller, +30 % 
förstoringsglas och självlysande 
reflektor.

1

 Snickarhammare 
En välbalanserad hammare ökar 
effektiviteten i dina slag. Med 
Bahcos snickar-
hammare 529-16-L Ergo i verktygs-
lådan kan du enkelt ta dig an både 
stora och små byggprojekt! Smidd 
ur ett stycke stål och med extra 
långt, skönt tvåkomponentsgrepp.

2

3 Gipsskiva
Skapar ett stilrent och modernt 
uttryck runt fönster och dörrar. 
Norgips Standard 9 SMYG är 
anpassad för listfria lösningar 
tillsammans med ett inspacklat 
hörnskydd. Skivans tjocklek på 
9 mm passar perfekt i spåret till 
fönster eller dörr.

1

3

4

5

4        Tigersåg 
Smidig för att såga ut gamla 
fönster och karmskruvar. Batte-
ridrivna Hikoki CR36DA 36V är en 
snabb och stark tigersåg med hög 
avvekningshastighet och antivibra-
tionsteknologi. Sladdlösa Makita 
DJR187Z med en slaglängd 
på 32 mm är snabb, effektiv och 
ergonomisk.

6

2
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    49 myggarter av jordens 
totalt      ca 3 500 arter finns 
i Sverige. Med ett skräddar-
sytt myggnät släpper       du in 
den friska      luften, men håller 
mygg och andra    insekter ute.

Proffstips! 
Logga in på Plattan på woody.se 
för att ta del av utbildningar från 

våra fönsterleverantörer.  

SLIPP leta
EFTER nycklar 

Satsa på digitalt
Med ett digitalt lås kan du välja 
mellan att låsa upp med en 
nyckelbricka, en unik PIN-kod 
som du själv bestämmer eller din 
mobiltelefon. Du behöver aldrig 
mer oroa dig för att du glömt låsa 
ytterdörren – det kollar du enkelt 
i mobilappen. Du kan även koppla 
ihop låset med hemlarmet så att 
det larmas av automatiskt när du 
öppnar. 

Ett säkert alternativ
Digitala lås som är SSF-klassade 
är lika säkra som mekaniska lås. 
Dessutom slipper du oroa dig för 
nycklar på drift. Misstänker du att 
en kod eller nyckelbricka hamnat 
i fel händer, inaktiverar du dem 
bara. Med ett digitalt lås kopplat 
till mobilen har du dessutom full 
koll på vem som kommer och går 
– och när.

Förenklar din vardag 

Tänk att aldrig mer behöva sitta 
hemma och vänta på hantverkare 
eller andra besökare. Med ett 
digitalt lås kan du skapa tillfälliga 
koder som gäller ett visst tids-
spann, eller öppna på distans med 
mobilen. I vissa områden finns 
redan möjligheten att få paket, 
kemtvätt och matvaror levererade 
in i garaget, hallen eller till och 
med kylen. Det är bara en tids-
fråga innan det går att få överallt.

Det smarta hemmet  
Komplettera ditt smarta lås och 
larm med uppkopplade fönster-
kontakter, så slipper du gå upp 
på ovanvåningen för att se om du 
stängt fönstren. Med kodhandtag 
till fönster och altandörrar behöver 
du dessutom inte hålla reda på 
nycklar, samtidigt som du försvå-
rar för tjuven.

Det rätta dörrhandtaget är pricken över i:et för 
din ytterdörr. Marknadsledande Habo har ett stort 
utbud av väldesignade och hållbara beslag av hög 
kvalitet. Här hittar du såväl klassiska modeller som 
modern formgivning.

Välj ett handtag som förstärker husets stil eller 
speglar din personlighet. Känn efter så att det ligger 
rätt i handen. Och se till att övriga tillbehör  harmo-
nierar med ditt nya handtag – från nyckelhålsskylt 
och ringklocka till nummerskylt och brevlåda. Hitta rätt dörr med smidig app

Att välja dörr har aldrig varit enklare. Med 
Swedoors app ”Door Designer” tar du ett foto på 
din nuvarande dörr och kan sedan prova dig fram 
bland hela sortimentet av dörrar för att se vad som 
passar dig och ditt hem. Appen är kostnadsfri och 
finns för både iOS och Android.

Att montera ett entrétak 

som skyddar mot sol och 

regn är ett enkelt sätt 

att öka livslängden på 

din ytterdörr.

Smarta & smakfulla solskydd 
Mörkläggning, insynsskydd eller 

svalare inomhusklimat? Även om det är 
underbart med stort ljusinsläpp, kan 
det bli för mycket av det goda. Kom 

ihåg att komplettera dina nya fönster 
med plissé- och mörkläggningsgardiner, 

lameller eller persienner.

Uppgradera till ett 
nära-nollenergihus
Isolering är den mest effektiva 
åtgärden för att energirenovera, minska 
utsläppen av växthus-
gaser och bidra till att nå klimatmålen. 
Paroc Zero är en självbärande 
isoleringslösning som kan användas 
både vid renovering och nybyggnation. 
Perfekt för dig som vill energi-
effektivisera snabbt och 
kostnadseffektivt!

Expanderade fogband 
För tätning vid nyinstallation av fönster och 
dörrar. Att använda T-Drev Premium från 
T-emballage är ett snabbt och effektivt sätt 
att dreva. Då enegiförbrukningen i konstruk-
tionen minskar märkbart är det dessutom 
miljövänligt.

# Läs mer om tätning 
på sidan 26
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EFTER projektet

UNDER projektet

Före projektet

Välj hållbara
fönster och 
dörrar

Det är lockande att välja de fönster eller 
dörrar som är billigast. Men faktum är att 
det ofta lönar sig i längden att satsa på god 
kvalitet – både för dig och för miljön.

Livslängden spelar stor roll
Hur länge dina fönster eller dörrar håller 
spelar stor roll för hur hållbart ditt val blir i 
slutänden. En lång livslängd kan kompensera 
för att ett material krävt mycket energi under 
tillverkningen. Många tillverkare lämnar 10 års 
garanti på fönster och upp till 20 år på dörrar.

Minska din energiförbrukning
Med energieffektiva fönster och dörrar 
minskar värme- och energiutstrålningen och 
du kan minska uppvärmningen av din bostad, 
vilket blir ett plus i miljökalkylen. När du letar 
efter energieffektiva fönster och dörrar är det 
U-värdet du ska hålla koll på, ju lägre värde 
desto bättre.

Återbruka eller återvinn allt som går
för mer information.

Så återvinner du gamla dörrar
Ytterdörrar sorteras i de flesta fall som isolering 
och blåbetong då de består av material som 
är svårt att sönderdela. Har du en dörr som till 
största delen består av metall återvinns den 
som just metall. Dörrglas slängs i det brännbara 
avfallet på återvinningscentralen. 

Öka livslängden 
med regelbundet 
underhåll
Hur ofta du behöver underhålla dina fönster 
och dörrar för att se till att de hålls i gott skick 
beror på var de är placerade. Fönster och 
dörrar i söderläge behöver ses över oftare än 
de som vetter mot norr. Är de placerade så 
att de utsätts för regn och blåst krävs tätare 
tillsyn. Mörka kulörer absorberar mer värme och 
behöver kontrolleras oftare än ljusa. 

Så underhåller du dina dörrar 
Trösklar behöver oljas in regelbundet och 
gångjärnen behöver smörjas. I övrigt är det 
materialet som avgör.

Målade ytterdörrar tvättas av med ljummet 

vatten varannan månad och behandlas med 
bilvax eller möbelvax en till två gånger per år. 

Ytterdörrar i trä kräver lite mer kärlek och 
behöver oljas in med träolja flera gånger per 
år för att bevara träets kvalitet och vattenav-
visande funktion. Vilken sorts olja du ska 
använda beror på träslag. Glöm inte att olja in 
dörrens undersida.

Så underhåller du dina fönster
Oavsett vilket typ av fönster du har ska 
beslag som gångjärn, uppställningsbeslag 
och låskolvar rengöras och oljas årligen efter 
behov. Kontrollera att fogarna fungerar och att 
tätningslisterna inte har börjat mjukna eller 
släppa från fönstret. Hur du tar hand om dem i 
övrigt skiljer sig åt beroende på vilket material 
de är gjorda i.

Träfönster bör kontrolleras varje år och behö-
ver målas regelbundet för att ge träet tillräckligt 
med skydd och motverka fuktskador, röta och 
svamp. Det är bäst att arbeta förebyggande och 
måla om innan färgen börjar släppa. Rengör 
träet med målartvätt, rugga upp och måla över. 

PVC-fönster behöver normalt sett inte något 
större underhåll, men kan behöva rengöras då 
och då. Använd en mjuk svamp, avfettningsme-
del eller såpa och varmt vatten. Undvik slipande 
eller aggressiva kemiska rengöringsmedel som 
kan missfärga fönstren. 

Aluminiumfönster rengörs med allrengörings-
medel för målade ytor. De fräschas enkelt upp 
med lite vax. 

Trä- och aluminiumfönster underhålls på 
samma sätt som metallfönster utvändigt och 
som träfönster invändigt. 

Så återvinner du gamla fönster
Börja med att ta bort alla beslag, glas, persien-
ner och andra detaljer och sortera dem utifrån 
material. 
Fönsterbågar i trä eller trä med alumini-
umbeläggning går som brännbart avfall. 
Aluminiumfönster sorteras som metall. Föns-
terbågar i metall med glas går som isolering 
och blåbetong då det är svårt att separera 
materialen från varandra. PVC-fönster går i 
vissa fall att återvinna, kontakta din kommun 

Innan du kör dina gamla fönster och 
dörrar till tippen, se om det är något som 
går att återanvända. Vissa kommuner har 
återbyggdepåer som tar emot material. På sajter 
som blocket.se eller byggigen.se kan du själv 
sälja vidare gamla dörrar, fönsterkarmar och 
beslag. Material som inte går att återanvända 
lämnar du på din lokala återvinningscentral.

Enkla val fixar
hållbarheten Svanen

Produkter med hög kvalitet och låg 
klimat- och miljöpåverkan tack vare 
små energiförluster och stränga krav 
på material och i tillverkning. 

FSC
Garanterar att träråvaran är spårbar 
och från ett skogsbruk som tar hänsyn 
till både miljö och arbetsförhållanden. 

PEFC
Garanterar att träråvaran är spårbar 
och från ett skogsbruk som främjar 
miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet.

BASTA
Databas med bygg- och anläggnings-
produkter som uppfyller olika krav 
på kemiskt innehåll. Syftet är att 
fasa ut ämnen med farliga kemiska 
egenskaper. 

Byggvarubedömningen
BVB bedömer byggrelaterade 
produkter utifrån kemiskt innehåll, 
miljöpåverkan och social påverkan 
i leverantörsledet. Kräver medlemskap.

SundaHus
Helhetslösning för att systematisera 
arbetet med att välja produkter utan 
farliga ämnen samt dokumentera 
innehållet i fastigheter över tid. Kräver 
en licens.

Hållbara val
Woodys egen hållbarhetsmärkning. 
Under den samlar vi produkter som är 
bra för dig som vill bygga hållbart.

Håll utkik efter 

hållbara märkningar!

En molnig dag med +10° är perfekt för underhåll av fönster och dörrar

”

24 FIX A PROJEKTE T FÖNSTER & DÖRR 25



Regelverket kring att bygga ett nytt hus eller 
renovera är sin sak. Men det gäller också att 
förstå och tolka vad det innebär, och hur det 
skall omsättas till ett projekt. Både fackhan-
deln och hantverkare har bra kunskap kring 
utformning och vilka tekniska krav som finns 
och kan guida dig vidare om det behövs. 

Var kan jag få hjälp med frågor kring mitt 
fönster- och dörrbyte?
Enklast börjar du hos oss, din lokala bygghan-
del. Vi svarar gärna på frågor om underhåll, 
utformning, utförande och kan hänvisa dig 
vidare. Då får du också en fingervisning om hur 
komplext arbetet är och om det skulle innebära 
att man bör använda sig av en byggkonsult, 

Håll koll på 
regler och krav

Räkna ut hur mycket skatt du 

kommer att få betala under det 

år bytet skall göras. Det kan du 

enkelt göra på skatteverket.se 

Då får du en uppfattning om hur 

mycket avdrag du kan göra.

Se till att hantverkaren du 

anlitar har F-skatt.

På offerter och fakturor skall 

det tydligt framgå vad som 

är arbetskostnad och vilken 

fastighet/bostad arbetet skall 

utföras på.

Fakturan för arbetet måste be-

talas under det år som arbetet 

utförs.

ROT för dig 
som husägare

t.ex. arkitekt eller konstruktör. Vid behov har vi 
också tillgång till ett stort nätverk av bygghant-
verkare eller byggentreprenörer. 

För frågor om vilka lagar och regler som 
gäller i just ditt fall bör du kontakta byggnads-
nämnden eller byggnadskontoret i din kommun 
för att få deras synpunkter och höra om arbetet 
kräver ett bygglov.

Renovera med god ekonomi
Byte av dörrar och fönster omfattas av rot-av-
draget (renovering, ombyggnad och tillbyggnad). 
Praktiskt innebär det att hantverkarens arbets-
kostnad (inte material och andra omkostnader) 
reduceras med 30 procent (om exempelvis 
arbetskostnaden är 30 000 kr betalar du bara 
21 000 kr). Du kan inte själv ansöka om rot-av-
drag utan det gör den som har utfört arbetet. 
Avdraget regleras på fakturan vilket innebär att 
du inte behöver ligga ute med pengarna. 

Utöver rot-avdrag som finns även rut-avdrag 
som omfattar hushållsnära tjänster (rut står 
för rengöring, underhåll och tvätt). Rot och rut 
omfattas av samma regler och räknas därför 
ihop. Maximalt avdrag är 75 000 kr per person 
och år, varav rotavdraget får uppgå till högst 
50 000 kronor. Pengarna till avdraget regleras 
mot hur mycket skatt du betalat in under året 
och vilka andra avdrag du gjort. Det är väldigt 
förmånligt att utnyttja rot-avdrag, varför det 
också är viktigt att göra rätt.

Se till att din kund sätter sig in 
i regelverket för rot-avdrag. Det 
är din kund som har ansvaret 
för att villkoren är uppfyllda. I 
de flesta fall bruka det inte vara 
några oklarheter.

Kontrollera att uppgifterna du 
får från kunden är rätt för att 
undvika framtida krångel.

Fråga alltid kunden om du skall 
göra ett rot-avdrag för att sä-
kerställa att det finns utrymme 
för det.

Skicka fakturor i god tid innan 
årsskiftet så att din kund har 
chansen att betala på inneva-
rande år.

ROT för dig som 
utför arbetet

Tätt montage med rätt metod!
Det finns särskilt ett moment av monte-
ringen som är helt avgörande för fönstrets 
prestanda, funktion och livslängd, näm-
ligen drevningen av springan mellan vägg 
och karm. 

När fönstren levererats är det dags att slut-
föra fönsterprojektet med ett riktigt proffsigt 
och tätt montage. 

Målet för drevningen är ett fönstermontage 
som, i likhet med väggarna, är fukt- och lufttätt 
inåt men där eventuell fukt kan avdunsta utåt. 
Drevningen måste också kunna röra sig i takt 
med att träet i fönster och väggar sväller och 
krymper under årstiderna. 

Det finns tre huvudsakliga metoder och 
produktsystem för denna typ av tätning, och 
valet påverkas delvis av konstruktionen och 
materialet i husets väggar.

1 Traditionell tätning med drevband 
innebär att man fyller utrymmet på 10-15 

mm mellan karm och vägg med en lagom löst 
packad remsa av mineralull. Inifrån tätar man 

sedan med en så kallad bottningslist för bästa 
ljuddämpning, och därefter ångspärrtejp eller 
fogmassa för att skapa en fukt-/diffusionsspärr 
in mot rummet.

2 Tätning med fogskum kan vara effektivt, 
men kräver en del erfarenhet då det kan 

vara svårt att kontrollera exakt hur mycket 
fogskummet expanderar. Blir det för mycket är 
risken att sidostyckena på karmen bågnar inåt 
och att fönsterbågen inte passar längre.

Att fogskummet blir hårt omöjliggör 
eventuell finjustering av fönstret i sidled 
via karmskruvar och -hylsor. Detta är även 
anledningen till att fogskum bör undvikas vid 
dörrmontage, då en dörr rör sig mer över tid 
och generellt kräver mer efterjustering än ett 
fönster.

3 Expanderande fogband, även kallat sväll-
band, är den nyaste innovationen och ett 

snabbt och enkelt sätt att få ett tätt montage.
Fogbandet är självhäftande på ena sidan 

och klistras på fönsterkarmen innan fönstret 
Vill du hålla dig uppdaterad om nya produkter 
och tekniker? Fråga oss!

Var ut i god tid med din pla-
nering. Det kan krävas en hel 
del förarbete innan jobbet kan 
sättas igång.

Kolla upp vilka regler som gäller 
i den kommun där bytet skall 
göras. Det kan skilja sig åt i en 
del detaljer.

Om du byter stil och färg på 
fönster och dörrar krävs det i 
regel ett bygglov. Bäst att alltid 
kolla det med kommunen.

Se bygglovet som en investe-
ring. Det är en trygghet både 
för dig och får den som tar över 
fastigheten att saker och ting 
är rätt gjorda.

Så fixar du 
bygglovet

#

För att garantin ska 

gälla är det viktigt att 

du läser tillverkarens 

monteringsanvisningar 

för den aktuella 

fönstermodellen

lyfts på plats. Därefter skruvas fönstret fast 
på vanligt sätt via karmskruvarna. Sedan är 
det bara att vänta. Efter cirka 20 minuter har 
svällbandet expanderat av sig själv  
och montaget är helt tätt.

Svällband är särskilt bra där det är så smalt 
mellan karm och vägg att det kan vara svårt att 
få in en drevremsa.

Foto Traryd Fönster
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Fixa projektet: Fönster & dörr är först ut i en serie magasin fulla av inspiration och kunskap. Under 
året utkommer fler nummer av Fixa projektet med teman som Virke, Interiör och Tak. 

I det magasin du håller i din hand just nu har vi djupdykt i allt som rör byte av fönster och dörrar. 
Här kan du bland annat läsa om olika metoder för att täta fönster, vad du bör tänka på när du väljer 
ny ytterdörr samt smarta verktyg och tillbehör som hjälper dig att fixa projektet snabbare och 
bättre.

Har du frågor om ditt nästa projekt eller vill beställa material och verktyg, kontakta oss! Vi har ett 
brett sortiment av kvalitetsprodukter och kunniga säljare som är vana att fungera som bollplank 
och rådgivare vid såväl små som stora projekt. 

Lycka till med ditt projekt!

Fixa projektet är här!

Fellessons Bygghandel
Smedjegatan 9

Fellessons Bygghandel Evedal
Isbjörnsvägen 4


