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Vi har under mer än 30 år tillverkat produkter 
avsedda för fönsterrenovering med ett system för 
aluminiumbeklädnad eller utbyte av ytterbågar.  
 
När man tänker fönster och energi tänker nog de flesta på 
fönsterbyte. Men det finns ett bättre alternativ som både är 
billigare och sparar lika mycket energi - fönsterrenovering. Dina 
gamla fönster får samma kvalitet som nya utan att man behöver 
göra stora ingrepp i väggar och fasad som vid ett traditionellt 
fönsterbyte. En fönsterrenovering innebär inte bara att fönstrets 
utsida blir underhållsfri, den resulterar också i bättre rumskomfort, 
lägre energiförbrukning och bättre dämpning av trafikbuller. 

 

Välkommen till Prefond AB 15%
tak

 

15%
golv och grund

 

20%
väggar

 

35%
fönster

 

15%
ventilation

 

Energi tillförs i form av varmvatten, hushållsel, uppvärmning och ventilation.

Av husets tillförda energi försvinner 
35 % genom fönstren.

Huset läcker energi

Huset läcker energi - inte minst fönstren!

Fönster & Energi

3

Cirka 75% av den tillförda energin går till 
uppvärmning och ventilation.  
Av detta försvinner ca 35% som läckage 
genom fönstren.  
Resterande ca 25% av den tillförda energin 
används till varmvatten. 

35% av 75% är 26%. Så stor andel av bostadens energianvänd-
ning för värme och ventilation försvinner ut genom fönstren!  
En fönsterrenovering med energiglas kan minska läckaget  
väsentligt.

35% 
(fönster)

20% 
(väggar)

15% (golv & grund)

15% 
(ventilation) 

25%
Varmvatten &  

Hushållsel

75%
Uppvärmning 
& Ventilation

Cirka 80% av hus byggda mellan 1930 - 1970-talet är utrustade med äldre  
standardfönster med kopplade bågar. Dessa har generellt ganska dålig värme-
isoleringsförmåga. Ett smart sätt är därför att förbättra fönstren med hjälp av  
energiglas. Fönstrets isoleringsförmåga kan då i stort sett fördubblas. 

Varje grad man kan sänka innetemperaturen sparar ca 5% av uppvärmnings-
kostnaden. Efter en fönsterrenovering med energiglas kan innetemperaturen 
sänkas ett par grader med bibehållen innekomfort. Fönsterrenovering med 
energiglas är därför en mycket lönsam åtgärd. 

I synnerhet om man gör det när man ändå ska utföra vanligt fönsterunderhåll.

15% 
(tak) 

Cirka 75% av den tillförda energin går till uppvärmning och ventilation.
Av detta försvinner ca 35% som läckage genom fönstren.
Resterande ca 25% av den tillförda energin används till varmvatten.
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Miljösmart investering 
Ett välisolerat fönster är en god investering på sikt. Värmespillet blir 

mindre och inomhusmiljön blir mer komfortabel med mindre drag. Efter 
renovering av dina fönster har du upp till 60 % minskat värmeläckage mot 
gamla 2-glas fönster. Detta innebär stora energivinster. För att välja bästa 
fönsterlösningen för miljön är det viktigt att tänka på hela fönstrets livstid 
och underhåll. 

Det kostar mindre att göra mer 

Underhåll kostar pengar, men det sparar också pengar. Inte minst 
fönsterunderhåll, Vanligt fönsterunderhåll med skrapning och målning bör 
utföras cirka vart 10:e-15:e år men det sparar ingen energi. Att samtidigt 
förbättra fönstren med energiglas sparar stora mängder energi till en 
merkostnad som betalar sig relativt snabbt samtidigt som utsidan blir 
underhållsfri. 

U-värde 

Ett kopplat 2-glas fönster från 60-70 talet har ett u-värde på ca 2,8.  
U-värdet förbättras med upp till 60 % vid en fönsterrenovering. 
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Prefond utbytessystem
Ytterbågen
Prefond ytterbågen är avsedd att ersätta dåliga träbågar i 
fönster och fönsterdörrar. Passar för såväl inåtgående som 
utåtgående fönster. Samtidigt förses karmen med Prefond 
fönsterbeklädnad och resultatet blir ett fönster med helt 
underhållsfri utsida. Genom att välja olika glastyper kan 
fönstrets funktion förbättras. Vanligtvis väljes lågemissionsglas 
för att spara energi. Man kan också använda ett tjockare 
glas för att dämpa buller eller ett solskyddsglas för att minska 
solinstrålningen i exempelvis kontorslokaler. 

Isolerglasytterbågen
Prefond isolerglasytterbågen är avsedd att ersätta den yttre 
träbågen i fönster och fönsterdörrar, när man vill uppnå 
bättre u-värde. Försedd med 2-glas isolerruta, med ett 
mjukbelagt lågemissionsglas och argonfyllnad. Vid behov 
förstärks  innerbågen. Samtidigt förses karmen med Prefond 
fönsterbeklädnad och resultatet blir ett fönster med helt 
underhållsfri utsida. 

U-värde 1.0

U-värde 1.8



TOTALBÅGENTM - 
TOTALBÅGENTM är en renoveringsåtgärd som innebär att hela 

bågpaketet byts ut. Den nya bågen har bara två glassidor att putsa. 
Karmen beklädes samtidigt med Prefond karmbeklädnad och 
resultatet blir ett fönster med helt underhållsfri utsida. Ljusinsläppet blir 
lika stort som tidigare. Bytet går snabbt och vållar inte hyresgästen 
samma olägenhet som ett fönsterbyte. Man undviker också dyrbara 
smyglagningar.  Vi utvecklade TOTALBÅGENTM för över 20 år sedan 
och idag är det vår största produkt.  

TOTALBÅGENTM har insida av trä och yttersida av strängpressad 
aluminium. Moderna beslag med justerbara gångjärn och låsbleck. 
Fönsterdörrar förses med panel till önskad höjd.  
Olika glaskombinationer kan väljas. Med TOTALBÅGENTM kan dåligt 
fungerande pivåfönster byggas om till inåtgående.  

Produktfakta
Insida av trä, färdigmålad
Utsida av underhållsfri aluminium
Pulverlackerad i olika kulörer
Glasad enligt MTK-normerna
Justerbara gångjärn och  
stängningsbeslag
Kan förses med spröjs

U-värde 1.1

det smarta sättet att byta fönster



Före och efter en genomförd fönsterrenovering. 

 

Så går det till
Vi medverkar vid projektering med förslag 
till bästa lösning. Dina fönster mäts noga 
och därefter tillverkas de nya systemen. 
Vi tillverkar i vår egen fabrik i Borås och 
ansvarar också för montaget med 
specialutbildad personal.  
För att uppnå ett bra slutresultat så erbjuder 
vi också rötskadelagning, byte av beslag, 
nya tätningslister, ventiler och persienner.

Totalansvar 
Vårt åtagande innebär ett totalansvar.  
Vår representant utför besiktning 
på plats och rekommenderar bästa 
förbättringsåtgärd. 
Vi tar fullt ansvar för hela processen 
från uppmätning tills att sista skruven är 
indragen och fönstren är besiktigade och 
godkända. 

Så går det till
Vi medverkar vid projektering med förslag till bästa lösning.

Dina fönster mäts noga och därefter tillverkas de nya systemen.

Vi tillverkar i vår egen fabrik i Borås och ansvarar också för montaget 

med specialutbildad personal.

För att uppnå ett bra slutresultat så erbjuder vi också rötskadelagning, 

byte av beslag, nya tätningslister, ventiler och persienner.

Totalansvar
Vårt åtagande innebär ett totalansvar. Vår representant utför besiktning

på plats och rekommenderar bästa förbättringsåtgärd.

Vi tar fullt ansvar för hela processen från uppmätning tills att sista skruven 

är indragen och fönstren är besiktigade och godkända.

Före och efter en genomförd fönsterrenovering.



Bostadsbolaget Willhem i Linköping 
”Vårt val blev Prefond TOTALBÅGENTM. Vi är mycket nöjda och rekommenderar gärna 
Prefonds lösning. Den ger ett bra u-värde. Det är en kostnadseffektiv lösning, billigare 
än att byta ut hela fönstret och ger ett väldigt bra resultat. Nu är 250 lägenheter 
klara, entreprenaden utförs med minimalt besvär för hyresgästen eftersom det bara 
tar en dag att färdigställa varje lägenhet.” 

Martina Sjökvist, Fastighetschef, Willhem Linköping

Martina Sjökvist
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Bostadsbolaget 
Willhem i Linköping
”Vårt val blev Prefond TOTALBÅGENTM. Vi är mycket nöjda 

och rekommenderar gärna Prefonds lösning. Den ger ett 

bra u-värde. Det är en kostnadseffektiv lösning, billigare 

än att byta ut hela fönstret och ger ett väldigt bra resultat. 

Mer än 400 lägenheter klara, entreprenaden utförs med 

minimalt besvär för hyresgästen eftersom det bara tar en 

dag att färdigställa varje lägenhet.

Fredrik Bergman, Projektledare Bygg, Willhem Linköping



Fönsterrenoveringens fördelar
• Kostnadseffektivt

• Minimalt ingrepp på fastigheten (man slipper åtgärder på fasad,

   fönstersmygar och fönsterbänkar)

• Beklätt fönster ersätter underhåll så som målning

• Bättre ljudegenskaper

• Det tar bara en dag att byta fönster i en lägenhet

• Våra metoder innebär ett minimum av besvär för hyresgästen

• Vi tillverkar och monterar dina fönster.

30 års erfarenhet
Mer än 1 miljon utförda fönsterrenoveringar

Prefond AB, Industrigatan 29, 504 62 Borås | Tel: 033-10 02 00 | info@prefond.se

För mer info se www.prefond.se


