
Välj energimärkta fönster!

Du spar tid
Energimärket hjälper dig att snabbt 
jämföra flera fönsters energiprestanda.

Du spar energi och pengar
Om du har 2-glasfönster idag kan
du spara mellan 140 och 500 kronor 
per kvadratmeter A-klassat fönster 
beroende på var i Sverige du bor och 
vilket uppvärmningssystem du har. 

Du värnar om miljön
När du sparar energi, minskar du 
utsläppen av koldioxid och skonar 
miljön.

Tillförlitlig information
Sverige kan spara mycket energi om 
fler installerade energieffektiva fönster. 
Därför har Energimyndigheten skrivit 
avtal med några fönstertillverkare som 
på frivillig basis har valt att energi-
deklarera sina fönster. Etikett och in-
formationsblad följer med alla fönster 
som klarar Energimyndighetens krav 
för energimärkta fönster. Informatio-
nen om fönsters prestanda på detta blad 
är därför tillförlitlig. För fullständig 
information om energimärkta fönster 
gå in på www.energifonster.nu.

Kvalitetskontroll
Det är inte självklart att ett energieffek-
tivt fönster är av bra kvalitet. De föns-
ter som i sin etikett har EQ-märke har 
klarat tester för ett flertal funktioner. 
Några av dessa är regntäthet, lufttäthet 
och manövrerbarhet.

Billigt idag – dyrt imorgon
Väljer du fönster efter lägsta pris och
inte väljer fönster som sänker dina
energikostnader, kan investeringen bli
en riktigt dålig affär. Räkna i stället på
hur mycket energi fönstret sparar under
sin livstid, minst 30 år, och hur snabbt
investeringen betalar sig. Glöm inte 
att också ta hänsyn till den energi du 
kan spara genom att sänka tempera-
turen inomhus med någon eller några 
grader. Väljer du ett lågt U-värde blir 
det varmt och skönt inomhus och då 
är det möjligt att sänka inomhustem-
peraturen med bibehållen komfort. På 
www.energifonster.nu finns ett enkelt 
kalkylprogram.

Glasklart med 
energimärkta fönster

Läs mer på 
www.energifonster.nu

Tänker du köpa nya fönster? Det kan vara svårt att välja rätt. 
Energimärkningen ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt jämföra 
fönster och se vilken produkt som är mest energisparande.
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Detta energimärke gäller endast fönster som blivit energiklassade i Sverige.
This energy label is only valid for windows rated in Sweden.
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Velfac
V200i Energy/Clear/Energy 
4-12-4-12-4 WE Krypton

U-värdet är beräknat i format 1200x1200 mm och med följande glaskombination:

 Glas 1 Spalt 1, mm Glas 2 Spalt 2, mm Glas 3 
 Interpane iplus E 12 krypton Klarglas 12 krypton Interpane iplus E

 Spalt 3, mm Glas 4 U-värde fönster  U-värde glas Distansprofil
 - - 0,92 0,5 Isolerande


