
Nye ruder? 
Gode vinduer holder mange år 
Hvis dine vinduer er i god stand, kan der være mange 
penge at spare ved kun at skifte ruderne. Glarmesteren 
kontrollerer gerne dine vinduer. 

Et gammelt vindue med nye ruder kan give dig samme 
fordele som et nyt vindue – bare billigere, med mindre 
ressourceforbrug og færre gener. 

Udover at skifte ruderne er det en god ide at lade 
glarmesteren smøre og justere vinduet og udskifte 
tætningsbåndene. Så lukker vinduet igen let og tæt.

Gode vinduer kan også forbedres med nye forsatsrammer.

Nye vinduer? 
Fokus på funktion og arkitektur
Skift til nye vinduer, hvis dine vinduer er udtjente, eller du 
ønsker at ændre udseendet på dit hus.

Du vil opleve markante forbedringer på energiforbrug og 
komfort. Samtidig giver udskiftning mulighed for at vælge 
nye vinduer, der passer til husets arkitektur. 

Funktioner for nye ruder eller vinduer?
Mange muligheder for ekstra værdi
Uanset om du vælger nye ruder eller nye vinduer, fortæller 
vi på næste side om forskellige funktioner, som du bør 
overveje ved valg af din nye løsning.

Energi 
Beregn din besparelse
Når du vælger nye ruder, vinduer eller forsatsrammer, vil 
du opleve en energiforbedring. 

På glasmedgaranti.dk/viden/beregn-din-besparelse  
kan du få en beregning ved forskellige løsninger. 

Tilskud eller fradrag?
Udskiftning støttes af det offentlige
Skifter du vinduer eller får forsatsrammer i boligen, kan 
du nu søge tilskud fra Energistyrelsen. For et almindeligt 
parcelhus kan der opnås tilskud på over kr. 70.000. Læs 
mere og beregn dit tilskud på www.sparenergi.dk. 

Hvis du ikke får tilskud fra Energistyrelsen, eller hvis du 
skifter ruder, kan du benytte dit håndværkerfradrag til 
glarmesterens arbejde. Læs mere på www.skat.dk.

Brug en fagmand!
En garantiordning er vigtig
Brug altid en glarmester, der er dækket af Glarmester-
laugets Garantiordning – det er din sikkerhed for veludført 
arbejde. Og en gratis garanti for helt op til kr. 200.000. 

Læs mere på www.glasmedgaranti.dk.
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Personsikkerhed
Vælg den sikre løsning 
Nye ruder og vinduer er din mulighed for at tænke på 
personsikkerheden – også udover der, hvor loven kræver 
det. Det er oplagt at overveje at øge sikkerheden, fx i 
børneværelset. 

Udvendig kondens 
Risiko for kondens især i forår og efterår
Med nye vinduer eller ruder kan der opstå udvendig 
kondens pga. rudernes gode isoleringsevne. Kondens 
forsvinder som oftest i løbet af formiddagen. Hvis du vælger 
en rude med en selvrengørende belægning, får du mindre 
udvendig kondens.

Indvendig kondens
Nye vinduer er tættere end gamle vinduer.
Derfor kan indvendig kondens opstå ved for meget 
fugt i indeluften. Udluftning er derfor vigtigt. Overvej en 
ventilationsventil på dit vindue.

Støj
Få ro inde i din bolig
For mange boligejere er støj et problem. Ved at vælge 
støjdæmpende ruder eller vinduer kan du opleve færre 
støjgener. 

GLAS KAN MANGE TING. VÆLG DEN 
RIGTIGE LØSNING, NÅR DU SKAL HAVE 
NYE RUDER ELLER VINDUER

Indbrudssikring 
Vil du sikre dig mod ubudne gæster? 
Tyvens adgangsvej er ofte gennem døre eller vinduer. Din 
glarmester hjælper med en endnu bedre skalsikring af din 
bolig - både på dine nuværende vinduer eller på helt nye 
vinduer. 

Rengøring og vedligehold
Let vedligehold sparer tid
Du kan vælge en rude med en belægning, som mindsker 
behovet for rengøring, hvilket især kan være en fordel på 
mindre tilgængelige steder.

Nye vinduer kan vælges i materialer, som kræver minimal 
vedligeholdelse.

Solafskærmning
Undgå overophedning
Glas kan fås med belægning, som forhindrer overophedning 
af bygningen. Særligt i syd- og vestvendte rum kan man få 
glæde af effektive solafskærmende ruder.

Dekoration
Nyd dagslyset og bevar privatlivet
Ornamentglas kan være et godt valg, hvis man vil undgå 
indsyn fx til badeværelser. 

Andet værd at overveje
Glas kan mere endnu. 
Du kan læse mere om privacy  
glas, print og folie på glas, 
persienneruder, fugleglas, 
jernfattigt glas og meget  
mere på  
www.glasmedgaranti.dk 


