Derfor skal du udskifte dine
gamle vinduer
Der er mange forskellige typer af boligforbedringer, men nye vinduer er én af de absolut
bedste investeringer, hvis du vil spare penge på din varmeregning. Det kan måske virke
fristende at bruge sine penge på at lave renovationer, som primært pynter visuelt, men
selvom et nyt køkken kan virke som en god idé, så tjener den næppe de investerede
penge ind igen. Det gør nye vinduer til gengæld, og med nye vinduer bliver det kun
nemmere at få råd til kommende renovationer i fremtiden.
Hvis du ikke allerede er overbevist om at det er på tide at udskifte dine gamle vinduer, så
kan du måske blive lokket, når du hører, at det ikke kun er rent økonomisk, at det er en
god idé at købe nye vinduer. Herunder kan du læse mere om de mange fordele, som du
får gavn af, hvis du investerer i nye vinduer.

Store varmebesparelse fra første vinter

Der er mange investeringer, som du først får gavn af efter lang tid, men du begynder at
spare penge fra første vintersæson, hvis du vælger at udskifte dine vinduer. Der er dog

mange forskellige faktorer, som påvirker den præcise størrelse på dine besparelser, og
det er værd at kigge på disse, før du udskifter dine vinduer.
Først og fremmest er din mulige besparelse afhængig af alderen på dine nye vinduer.
Gamle vinduer er sjældent særlig gode, og derfor kan du spare mere, hvis dine
nuværende vinduer er af ældre dato. Moderne vinduer fås oftest med 3-lag glas eller
mere. Derudover kan du også forbedre dit varmeregnskab ved at udskifte eventuelle døre
med glaspartier, da disse også kan være en væsentlig kuldebro.
Din besparelse i forbindelse med en udskiftning af dine vinduer er også afhængig af din
nuværende varmekilde. Hvis du har oliefyr eller elvarme, kan du spare ekstra mange
penge på nye vinduer, da disse varmekilder generelt er dyrere end for eksempel
fjernvarme. Læs her om energitilskud til huse med oliefyr. Omvendt vil din besparelse
dog også være mindre, hvis du for eksempel har jordvarme eller anden alternativ
varmekilde.

Forøgelse af boligens værdi

Umiddelbart kan det virke fristende at investere i et nyt badeværelse eller lignende, hvis
du vil øge værdien af din bolig, men det er også vigtigt at overveje, hvad potentielle købere
helst vil have. Nye vinduer i boligen er nemlig en bedre investering, for en potentiel køber
vil rigtig gerne slippe for besværet med at udskifte vinduerne. Omvendt er nyrenoverede
badeværelser og køkkener ikke altid en god investering, for mange købere vil gerne have
mulighed for selv at sætte deres præg på disse rum, hvilket betyder, at det ikke altid kan
betale sig at renovere disse rum, da det ikke er sikkert, at en køber synes, at rummene er
lige så meget værd, som du har betalt.

Du får mere glæde ud af husets rum

Man vil ofte opleve problemer med træk og lignende, hvis man bor i en bolig med ældre
vinduer. Det kan i værste fald blive så slemt, at det påvirker komforten i hjemmet så
meget, at man begynder at undgå forskellige stedet i huset eller endog hele rum, fordi det
trækker. Det kan for eksempel være ubehageligt at sidde nær et vindue, da der er
konstant træk fra vinduet.
Træk er ikke alene usundt, men det får også dit hus til at virke koldere, end det egentligt
er. Et rum på tyve grader kan for eksempel sagtens føles tilstrækkeligt opvarmet, mens
du hurtigt ville begynde at fryse i det samme rum, hvis der var problemer med træk.
Det nordiske klima kan ofte være en udfordring i forhold til valg af vinduer, da vi har
varme og fugtige somre, mens vinteren er kold og blæsende. Derfor bør du altid prioritere
at købe vinduer, som er lavet specielt til det nordiske klima, hvilket du for eksempel kan
finde på SparFönster.

Køb dine nye vinduer online

Du kan spare mange penge ved at købe dine vinduer online, for du får generelt de bedste
priser, når du bruger internettet til at sammenligne priser. Det er ikke videre vanskeligt
selv at montere vinduer, og du kan finde mange udførlige guides, hvis du for eksempel
kigger på YouTube. Du skal dog være opmærksom på, at du også sagtens kan hyre en
håndværker til at installere vinduer, som du har bestilt online.
Mange håndværkere har mindre travlt om vinteren, så det burde ikke være svært at finde
en dygtig fagmand, som har mod på at installere dine nye vinduer. Det vil også betyde, at
du ikke behøver at døje med træk og kulde hele resten af vinteren, og i stedet kan du se
frem til besparelser på din varmeregning.
Hvis du har spørgsmål til dine nye vinduer, kan du altid kontakte forhandleren – også
selvom du handler online. De er altid klar til at vejlede deres kunder, så du føler, at du er
i trygge hænder. Når du køber vinduer online, er det vigtigste blot, at du er helt sikker
på, at du får indtastet de rigtige mål til dine nye vinduer. Du kan nemlig ikke returnere
speciallavede vinduer. Hvis du ikke føler dig tryg ved selv at foretage denne opmåling,
kan du vælge også at hyre en professionel til denne del af processen. Det vil fjerne en del
af ansvaret fra dine skuldre, da det er håndværkerens ansvar, hvis målene er forkerte.

