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Tjekliste – tilbud
på nye vinduer

Når du investerer i nye vinduer, vil du sandsynligvis indhente flere tilbud. Det er fornuftigt,
men når du holder dine tilbud op imod hinanden, er det en god idé at sikre, at du sammenligner
på det rette grundlag. Husk at være opmærksom på følgende:
Er produktet det samme fra håndværker til håndværker, når du kigger nærmere efter?
Er størrelsen den samme – på alle ledder og kanter?
Er der tale om samme type træ?
Få styr på materialerne – er der tale om trævinduer, træ/alu-vinduer eller plastikvinduer på tværs af tilbuddene?
Er der tale om samme antal vinduer på tilbuddene?

Hvad følger med i tilbuddet, og hvad koster ekstra?
Hvilken udstyrspakke følger med? Kig konkret på greb, ventiler, stormkroge og lignende.
Få vished for, hvilke dele af montagen der er inkluderet i prisen – fx stilladser, lifte og så videre.
Bed håndværkerne om en konkret liste over, hvad der kan komme til at koste ekstra.
Spørg specifikt ind til ”relaterede” arbejdsopgaver – fx reparation af lysninger, indvendigt malerarbejde og eventuel reparation af murværket.
Få overblik over sikkerheden i forhold til indbrud og personsikkerhed samt evt. ekstra beslag på vinduerne
Kig efter, hvilken sikkerhedspakke der følger med dit vindue – kig efter parametre som
			sikkerhedslimede ruder, forstærkede beslag, skråtstillede skruer og sikkerhedsanordninger på grebene.
Vælg en certificeret leverandør
Insistér på at købe vinduer, der er DVV-mærkede. Det sikrer, at du køber et produkt, der lever op
		 til den standard, som Dansk Vindues Verifikation har defineret.
Kig kritisk på din vinduesproducent
Vælg en leverandør, som driver en så sund forretning, at det er sandsynligt, at virksomheden også er på markedet, når du om mange år
		 måske har brug for reservedele til dit vindue.
Et godt tip er også at besøge producentens udstilling, så du kan se og røre vinduerne, inden du beslutter dig.
Har du spørgsmål til nogle af punkterne på listen, så bare ring til VELFAC privatrådgivning
tlf. 7628 8525 eller spørg din VELFAC VinduesMester
VELFAC . Tlf. 70 110 200 . boligejer@VELFAC.dk . www.VELFAC.dk
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Kig på energirapporten – det handler om den løbende økonomi
Hvilken energiklasse ligger vinduerne i? Energiklasse A (helårsbolig) eller B (sommerhus og uopvarmede rum m.m.)?
		 Måske er der angivet forskellige værdier, som du også kan sammenligne på. Det kan være svært at gennem		 skue, hvad værdierne dækker over, så spørg din tømrer eller vinduesproducenten, hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for dig:
Hvilken U-værdi har de forskellige vinduer?
Hvilken G-værdi har de forskellige vinduer?
Hvilken Eref-værdi har de forskellige vinduer?

