


Snidex Renova® uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida 
fönsterförändring.

God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor flexibilitet, tilltalande design oavsett 
om det gäller fönster i standardutförande, tidstypiska eller kulturhistoriska fönster, är 
några exempel på detta.

Snidex Renova® tillverkas av en av Sveriges marknadsledande fönstertillverkare, Snidex 
AB vilket borgar för en varaktig kvalité och funktion av högsta klass.

Snidex Renova® består av noga utvalda råvaror som varsamt hanterats i en kontrollerad
tillverkningsprocess. Installationen utförs av certifierade montörer.

Brf. Nackspegeln, Fruängen
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Brf. Fullriggaren

Vad är det då som är problemet?
Dagens samhälle ställer högre och högre krav på fönster, vad gäller ekologiska materi-
alval med låga kostnader och låg miljöpåverkan vid underhåll. Samtidigt som energiav-
gång och bullergenomgång ska vara så lågt som möjligt.

Utvändigt färgskikt på träfönster bör renskrapas och målas om vart tionde år samt 
kittet i ytterbågen bör kontrolleras och repareras med samma intervall. Den gamla 
bortskrapade färgen är ett miljöbelastande avfall och produktionen av ny färg är både 
energikrävande och miljöpåverkande. Dessutom har som exempel ett kopplat 2-glas 
befintligt fönster ett U-värde på ~2,9-3,0 W/m² och ett ljudreduktionstal på ~Rw 35 dB.

Däremot är oftast befintliga karmar i ett kvalitativt bra skick, men inbyggda på ett så-
dant sätt att det innebär stor arbetsinsats med risk för skador på intilliggande vägg om 
man ska byta hela fönstret. Ett byte av hela fönster innebär dessutom oftast en arbets-
insats som sträcker sig över flera dagar.



Därför har Snidex Renova® utvecklats tillsammans med fastighetsägare och brukare 
att tillmötesgå dom flesta önskemål och krav. 

- Befintlig karm får sitta kvar, vilket innebär att anslutningarna till övrig byggkropp inte 
påverkas.

- Utvändigt bekläds karmen med pulverlackad aluminium som är väl ventilerad mot un-
derliggande trä för ett högklassigt rötskydd och med en profilutformning som är tillta-
lande. 

- Invändigt byts gångjärnen på befintlig karm till moderna justerbara gångjärn samt att 
hela bågpaketet med inner och ytterbåge byts till nytt, med prestanda som motsvarar 
alla de krav man kan ställa på nya fönster.

- Innerbågen är av trä som är industriellt lackerad (standardutförande vit) och med nya 
stängningsbeslag samt handtag med godkänd barnöppningsspärr. 
Isolerruta högpresterande enligt kundens önskemål. Ytterbåge helt av strängpressad 
aluminium, glasad och kopplad till innerbågen.

- Hög grundprestanda som:
               Ljudreduktion ~Rw38dB, U-värde glas
               1,0W/m², lufttäthetsklass 4 enligt SS-EN
               12207 samt regntäthetsklass 9A enligt SS-EN 12208.

- Arbetet kan färdigställas i lägenheten under en och samma arbetsdag.

- Stora tillvalsmöjligheter som;
               mellanliggande persienner
               solskyddsglas, bullerdämpande, glaskombinationer (upptill ~Rw44dB)
               låsbara handtag
               unik färgsättningmellan, in- och utsida samt även mellan karm och båge
               utökad ventilation med spaltventiler i båge, etc.
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Detta är Snidex Renova®

Möjligheterna är många. Nedan är en beskrivning av dels vad som är standard i syste-
met och dels några exempel på vanliga tillval.

Nytt bågpaket med innerbåge av trä och ytterbåge av 
aluminium med integrerad droppnäsa

Karmbottenprofil med dubbla drivvattenspärrar

Möjlighet till halvsulning av
befintliga fönsterbleck

Standard
- Befintlig träkarm renskrapas från löst sittande färg på utsida (bottenstycke ochstående upp till 30 cm) samt målas  

med en täckande oljegrundfärg.

- Befintlig träkarms insida rensas från gamla beslag och spacklas till slät yta, samt grundmålas med en täckande 

grundfärg.

- Karmens utsida bekläds med strängpressade pulverlackerade aluminiumprofiler, med anslutningar mot befintlig 

vägg som ingår, i kulör enligt önskemål.

- Utvändig pulverlack med högt glansvärde vilket underlättar rengöring och därmed lågt underhåll.

- Karmen beslås med nya beslag, och nytt bågpaket monteras med prestanda och utförande enligt kundens önske-

mål.

Tillbehör och tillval
- Kompletterande ventiler i bågöverstycke kan monteras, även med högre ljudprestanda.

- Färdigstrykning av karmens insida.

- Låsbara handtag för ökad säkerhet.

- Persienner eller annan solavskärmning sittande mellan ytter- och innerbåge för minskat underhåll.

- Halvsulning av befintliga utvändiga fönsterbleck med pulverlackerad aluminium i samma kulör som fönster, för att 

erhålla ett utvändigt total-resultat.

- Profilanpassning mot befintlig utformning.



Hur går vi till väga då?
Snidex har lång erfarenhet av fönsterrenovering. Med vår erfarenhet och våra resurser ser vi till att ni får 
den mest optimala lösningen för en trygg affär.

1. Besiktning/ skadeinventering 
Snidex erfarna personal gör en grundlig genom-
gång av dina fönster. Vi kontrollerar eventuell röta 
och kvalité på befintliga karmar. Därefter diskuterar 
vi igenom med Er vilken kravspecifikation som ska 
gälla.

2. Åtgärdsförslag
Utifrån vår besiktning och Ert önskemål lämnar vi ett 
förslag på komplett åtgärdsprogram, med samtliga 
kostnader redovisade.

3. Avkastningsanalys
Det är viktigt att bedöma kostnader i förhållande 
till andra eventuella åtgärder. Därför tillhandahåller 
vi en avkastningsanalys som baserar sig på energi-
myndighetens underlag och verkligheten.

4. Montering
När specifikation, tidpunkt och kostnad är överens-
kommen, startar planering och tillverkning av mate-
rialet. Efter produktion sker montering på plats – ett 
arbete som tack vare noggrant planeringsarbete kla-
ras av inom en arbetsdag per lägenhet vilket innebär 
minimalt besvär för boende.

Brf Malacka, Kristianstad



Om Snidex
Snidex grundades redan 1918. Platsen för fabriken är densamma men det har hänt mycket sedan dess. 
Redan på tidigt 70-tal anpassades fabriken för fönstertillverkning. Idag är Snidex en välplanerad
och modern fabrik som disponerar 15.000 m² fabriksyta och maskiner skräddarsydda för denna
typ av produktion.

Referenser med tyngd
Snidex har under flera decennier levererat fönster till många av våra mest kända byggnader. Däribland
kan nämnas World Trade Center i Stockholm, Kista Science Tower, Svea artilleri, Potatisåkern i Malmö
med flera. Dessutom har närmare 4 500 lägenheter, eller över 35 000 fönster, renoverats med Renova.

Förfrågningsunderlag skickas till 

Skolgatan 1, SE - 937 32 Burträsk | +46 (0)914-438 00 | www.renovafonster.se | marknad@snidex.se


