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  Tjekliste til dit valg af nye vinduer og døre 

   

Når du skal have skiftet vinduer, have monteret en skydedør eller på anden måde skal 

have mere liv, lys og luft i dit hjem, er der en masse ting, du skal tage stilling til, inden du 

bestiller materialer. Du skal blandt andet overveje følgende: 
   

Husets byggestil – hvad passer til mit hus? 
   

   Hvilke vinduestyper passer til hvilke boligtyper?  

  (Parcelhus, murermestervilla, bungalow, bondehus m.m.) 
   

   Er der særlige kendetegn ved arkitekturen, der gør, at jeg bør vælge en bestemt type vinduer? 

  (fx ved en klassisk byggestil i en murermestervilla) 
   

   Kan jeg vælge noget helt andet, end det, jeg har i forvejen? 
   

   Har mit hus et bærende element der skal tages hensyn til? 
   

   Hvad gør jeg hvis dele af mit hus skal indgå i en bærende konstruktion? 
   
   

Vinduets funktioner – hvordan skal det bruges? 
   

   Hvordan skal vinduet åbne? (Tophængt, sidestyret mv.) 
   

   Har jeg brug for redningsåbninger? 
   

   Hvad giver bedst mening i forhold til, hvor vinduet skal sidde i huset? 
   
   

Valg af tilbehør: 
   

   Skal jeg have børnesikringer, stormkroge, greb med lås, friskluftventil, vendebeslag til pudsning mv.? 
   
   

Farver og overflader – både inde og ude: 
   

   Hvilken farve skal vinduerne have udvendigt / indvendigt? 
   
   

Energiforbrug, indeklima og glasvarianter: 
   

   Skal jeg vælge 2- eller 3-lags glas? *) 
   

   Har du behov for glas med lyd- eller solafskærmning? 
   

   Skal jeg vælge sikkerhedsglas? 
   

   Skal jeg vælge matterede glas? 
   
   
*) Bemærk: Efter 31. december 2020, må VELFAC vinduer med 2-lags glas (Energiklasse B) kun monteres i 
sommerhuse og uopvarmede rum jvf. BR18! 
Undtaget gælder hvis du har en godkendt byggetilladelse til din bolig fra før denne dato. 
VELFAC vinduer fås også som 3-lags glas (Energiklasse A) som er godkendt til almen beboelse – undtaget 
VELFAC Edge vinduer. 
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Træ eller træ/alu – æstetik og funktionalitet: 
   

   Hvor meget tid vil jeg bruge på vedligeholdelse og maling af vinduer? 
   

   Har jeg noget i resten af huset, de skal passe til? Tænk over både udtryk og materialevalg. 
   

   Hvor meget garanti får jeg på mine vinduer og døre? 
   
   

Skal du udskifte 1:1 eller tænke i nye baner? 
   

   Skal jeg vælge gulv-til-loft vinduer? 
   

   Skal jeg vælge et andet udseende end det, jeg har lige nu? 
   

   Hvad er mine fordele / ulemper ved en hel eller delvis udskiftning? 
   
   

Sikkerhed: 
   

   Hvordan er vinduer og døre som indbrudshæmmende sikret fysisk? 
   

     
   

Før tømreren monterer dine nye vinduer, bliver vinduerne leveret til din adresse. 

Forud for leveringen er der en række ting, du bør få styr på: 
   

Hvordan kommer det til at foregå: 
   

   Hvor meget fylder de? 
   

   Hvor bliver de sat af? 
   

   Kommer det til at påvirke din have, fordi de skal transporteres rundt om dit hus? 
   

   Skal du frigøre plads i carporten? 

  – Hvor meget frihøjde skal der i givet fald være? 
   
   

Fra levering til montering: 
   

   Hvor lang tid går der, fra vinduerne bliver leveret, til de er monteret? 
   

   Skal du gøre noget for at skærme de nye vinduer mod vind og vejr,  

  mens de står på pallen og venter på at blive sat i? 
   

   Hvem har ansvaret for materialerne, indtil de er blevet monteret i dit hus. 
   
   

Spørg ind til, hvordan du bedst kan hjælpe håndværkeren (og dermed dig selv): 
   

   Hvordan gør du bedst det eller de rum, som han skal arbejde i, klar? 
   

   Skal du dække af – og hvordan? 
   

   Skal du foretage dig noget i haven, som gør det nemmere at få vinduerne hen til stedet, hvor de skal 

  

monteres – fx ved at klippe noget af hækken, beskære en busk eller flytte trampolinen eller 
havemøblerne? 
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Hvad er med i pakken: 
   

   Hvilke arbejdsopgaver kommer i kølvandet på monteringen 

  – Skal der laves nye lysninger? 

  – Skal der repareres murværk, når det gamle vindue bliver fjernet? 
   

   Få klarhed over, hvordan den nye fuge kommer til at se ud. 
   

   Hvad skal der laves af indvendigt malerarbejde? 
   

   Hvis en eller flere af disse ting ikke er med i pakken – er det noget, du vil have tømreren til at løse, mens 

  han alligevel er der? Og kan og vil han det? 
   
   

Hvordan med betalingen? 
   

   Får jeg særskilte fakturer? 
   
   

Forventningsafstemning: 
   

   Hvad er mine egne forventninger til projektet? 
   
   

Er der noget vi skal være særlig opmærksom på? 
   

   Har du f.eks. lige fået nyt køkken/bad? 
   

   Overvejer du nyt køkken/bad? 
   
   

Rådgivning: 
   

   Har du rådført dig med andre forinden? 
   

   Er der nogen som har anbefalet dig en måde det skal udføres på? 
   

   Er der nogle løsninger du foretrækker frem for andre? 
   
   

Husk, at du altid kan få hjælp og finde inspiration hos Lysgaard Vinduer og Døre. 
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