
Dina noteringar
För att komma ihåg vad du beställt (eller vad du 

funderar på att beställa) använder du den här sidan 

för anteckningar. 

Be gärna din återförsäljare om hjälp. 

Garantier

SP Fönster AB tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterial och 
tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och dörrar i en 
klass för sig – produkter att leva med, länge. Detta är orsaken till att vi kan lämna en generös garanti.

Garantiåtagande
SP Fönster AB åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av nedanstående garanti. Härutöver tillkommer 
det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande leveransbestämmelser i ABM07.

Garantiförutsättningar
För att nedanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsättes att den av SP Fönster AB utfärdade 
monterings- och skötselanvisningen noggrant efterföljs. SP Fönster AB ersätter inte skada som 
uppkommit på grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att 
produkten utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation 
som inte initierats av SP Fönster AB. Kontrollmärket får ej avlägsnas eller övermålas.

Produktgaranti
SP Fönster lämnar följande garantier 
på fönster och dörrsnickerier med 
isolerglasruta:

10 års Garanti
- på fönstret/fönsterdörrens 

funktion
- mot kondens mellan glasrutor
- mot rötskador i virket, vid ytbehandlade 

produkter från fabrik.

svanenmärkta fönster
Alla fönster i vår Balansserie är Svanenmärkta. Det är även Classic Objekt inåtgående 2+1. Vi är 
förstås stolta över att kunna erbjuda produkter som gör en viktig insats för miljön. Fördelen med de 
Svanenmärkta fönstren är att de ger garanterat låga U-värden: det betyder bättre isolering och mindre 
energiförluster. När ett hus inte kräver lika mycket energi för uppvärmning kan utsläppen av till exempel 
koldioxid reduceras.

En miljövänlig fönsterfabrik
Hos oss tar vi största möjliga hänsyn genom hela tillverkningen: från val av råvaror till färdiga fönster. 
Inget trä från skyddsvärda skogar, inga miljöfarliga kemiska produkter. Vi arbetar konsekvent med 
hållbarhetsfrågan – målet att minska miljöbelastningen vid produktion, distribution och användning av 
företagets produkter. 

Bra att vetaDärför ska du välja Balans! 

SP Fönsters fönsterserie Balans är det senaste inom den 
svenska fönstertekniken och är enligt oss Sveriges bästa 
fönster. Den har en utvändig mattlackerad aluminium som 
kräver minimalt framtida underhåll. Ytfinishen liknar ett 
vackert och modernt träfönster. 

Balans har dolda beslag och en förhöjd inbrottssäkerhet som 
standard. Designen är genomtänkt i minsta detalj. Både 
karm och båge är stilrena och smala för ett maximalt ljusin-
släpp och ett smakfullt utseende. 

Balans har redan i standardutförande ett lågt U-värde och 
är dessutom både energimärkt och Svanenmärkt. 

Du sparar därmed pengar och tar hänsyn till miljön när du 
väljer Balans. Vad väntar du på?

• Energi    
• Miljö    
• Design    
• Säkerhet


