Underhållsfria
PVC fönster
med energiglas
Att byta fönster, är en av de större investeringar man kan göra på huset.
Vi erbjuder dig svensktillverkade underhållsfria inåtgående PVC fönster,
med energiglas. Måttanpassat är standard och självklart får du 10 års
garanti på fönster och monrage. Låt oss visa vad service, kvalitet, och
bra priser verkligen handlar om.
Låt oss berätta mer!

Att byta fönster är en av de enskilt största investeringar man kan göra i sitt hus. Man vill
veta att de nya fönster man köper passar bra in i husets utseende, att de kommer att hålla
länge, och att de har ett mycket bra U-värde.
I Sverige har vi länge använt oss av träfönster. Vi har mycket skog, och att bygga i trä har
länge varit ett naturligt val eftersom tillgången har varit stor. Problemet med trä är att det
åldras. Det kräver dessutom kontinuerligt underhåll i form av slipning och målning för att
må bra, men trots det utsätts det hela tiden av naturens påfrestningar i form av sol, vind,
kyla och fukt.

KOM I HÅG! Ska du montera själv eller vill du ha hjälp med montaget av dina nya
fönster? Tänk på att ROT-avdraget!
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SN FÖNSTER erbjuder svensktillverkade tvåglas fönster med energiglas.
Fönsterna skall sitta i ditt hus i många år och skall förutom det estetiska och
funktionella,hjälpa dig att spara pengar.
Även vetskapen om att du äger svensktillverkade fönster av äkta skandinavisk kvalitet, bidrar till ett rofyllt ägande. Den totala miljöpåverkan reduceras betydande med våra korta transporter.

Välj fönster både med förnuft och magkänsla och beakta både teknik och
utseende. Låt dina PVC fönster lägga värde till huset och ge dig och övriga
boende lugn och ro, i vetskapen att ni slipper slipa och måla de närmaste 25
åren. Därför lämnar vi 10 års garanti på både fönster och montage

Våra fönster håller!
De första fönsterna
sattes in för 40 år
sedan och används
fortfarande.
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Vi anpassar oss efter dig och lyssnar på dina önskemål.
Måttanpassat är standard hos oss. Låt oss lyssna på dina behov
och önskemål.

Brandsäkerhet:
Tester visar att PVC
fönster har svårt för
att brinna. Antändningspunkten för PVC
390ºC jämfört med
240ºC för trä, och
materialet slutar brinna
så snart värmekällan
avlägsnats.

Kolla alltid med oss först.
Vi väntar på din förfrågan
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