Checklista fönster
Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda
förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för
dig själv och för dina medarbetare.

För ett lyckat projekt bör du göra följande:








Gå igenom projektet med din kund, rekommendera metodval, förklara processen och
vad som ingår respektive inte ingår i ert åtagande.
Gör en noggrann planering och arbetsberedning av projektet.
Tänk igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med din Woodyrådgivare: Ha ett startmöte med oss!
Välj rätt material avsett för rätt moment och ändamål. Glöm inte att beställa
förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet.
Håll kunden väl informerad löpande under processens gång.
Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens verkliga behov.
Följ upp med både kund och din Woody-rådgivare efter genomfört projekt.

Checklista för ett lyckat fönsterbyte
Utbyte eller renovering?
Ett fönster som är slitet behöver nödvändigtvis inte bytas ut, det kan räcka med underhåll. De
fönster som kräver regelbundet underhåll är träfönster. Aluminiumfönster och PVC-fönster byts
med fördel ut och för montering av dem följer råd nedan. Prata med din Woody-rådgivare för
mer information.

Inför beställning:
 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.
 Fönster som öppnas utåt gäller sett från utsidan, och dem som öppnas inåt är sett från
insidan.
 Bestäm utefter användarens behov av material, typ, funktion och färg på fönstret.
 Beställ tillbehör såsom drevning och karmskruv samtidigt som dina fönster, om du är
osäker på vad du behöver så fråga din Woody-rådgivare.
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Inför montering:
 Monteringsansvisning bör medfölja produkten, men en förenklad checklista för de
vanligaste fönsterbytena följer nedan:
 Vid utbyte av fönster och karm, sågas med fördel den gamla fönsterkarmen itu i bitar,
om den inte lätt går att montera ner. Detta minskar risken för att skada fönstersmygen.
 Kontrollera, rengör och byt ut eventuellt rötskadat virke närmst den gamla
fönsterkarmen.
 Lägg kilar i öppningen från in- och utsidan och placera den nya fönsterkarmen på
dessa. Tänk på att inte täcka förborrade infästningshål vid placering av kilar.
 Väg av karmen med vattenpass och justera så att de blir lod-, respektive vågräta med
hjälp av kilarna.
 Kontrollera diagonalmåttet. Är det inte samma så får du göra om proceduren ovan med
kilarna och vattenpasset.
 Skruva fast karmskruvarna.
 Täta mellanrummet enligt anvisning. Tänk på att tätningen från utsidan ska vara vindtät
men inte diffusionstät då materialet ska kunna andas.
 Montera fönstret i fönsterkarmen.
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