
Gode råd til valg af nye vinduer  

 

Det kan være en god investering at udskifte din boligs vinduer, hvis de nuværende vinduer er af ældre dato. 

Dels vil udskiftningen betyde, at du kommer til at spare penge på din varmeregning, men det er også en 

god investering, fordi udskiftningen vil øge værdien af din bolig. Mange boligkøbere efterspørger især huse 

med nye vinduer og nyt tag, og derfor kan især disse forbedringer være en god investering, hvis man ønsker 

at øge boligens friværdi.  

Overvej dit valg af materialer 
Moderne vinduer er typisk fremstillet i træ, plastik eller træ og aluminium. 

 

Hvis du skal have kvalitetsvinduer, vil trævinduerne almindeligvis være de billigste, mens plastik er den 

dyreste type af vinduer. Det er dog ikke nødvendigvis en god investering blot at vælge det billigste 

materiale, for alle materialer har sine egne fordele og ulemper.  



Vinduer i træ har et klassisk look, som mange sætter pris på, men samtidig kræver de også vedligehold for 

at forblive pæne. I forbindelse med et boligsalg, er det ikke alle købere, som vil sætte pris på nye vinduer, 

hvis de kan se frem til at skulle vedligeholde dem i mange år fremover. Samtidig er det dog også værd at 

være opmærksom på, at plastikvinduer måske ikke passer til alle huse. 

Et vindue i træ og aluminium kan være et godt kompromis mellem et trævindue og et vindue i plastik. Et 

vindue i træ og aluminium har stadig den flotte træprofil på den indvendige side, mens den udvendige side 

er beklædt med tyndt lag aluminium, som beskytter træet og giver minimale mængder af vedligehold.  

Køb en ny hoveddør sammen med vinduerne 
Hvis dine vinduer trænger til en udskiftning, så er det måske også på tide at tage et kig på husets hoveddør. 

I mange huse er hoveddøren købt på samme tid som husets vinduer, så der er relativt stor sandsynlighed 

for, at din hoveddør også trænger til at blive udskiftet.  

 

En anden fordel ved at udskifte din hoveddør sammen med dine vinduer er desuden, at du har nemmere 

ved at finde en dør, som passer til dine nye vinduer. Det er vigtigt, at husets visuelle identitet bliver 

bevaret, og derfor skal vinduer og hoveddør naturligvis passe til hinanden. Overvejer du at udskifte 

yderdøre i din bolig, så læs mere her. 

Vælg skandinaviske vinduer 
Der er mange forskellige typer af vinduer på det danske marked, og det er langtfra alle vinduer, som er lige 

velegnede til det danske vejr. 

Det skandinaviske klima er generelt hårdt mod vinduer, for vinduerne bliver både udsat for en unik 

kombination af kulde, varme og fugt. De danske somre har for eksempel en tendens til at udtørre 

trævinduer, mens de bliver udsat for store mængder fugt i efteråret. Dette kan give problemer om 

vinteren, når vinduet bliver udsat for kulde og frost, for hvis vinduer har suget fugt, kan det nemt give 

frostskader – og så må man ikke glemme, at vinduet efter vinteren skal være klar til endnu en sæson med 

sommer, efterår og vinter.  

Gode vinduer kan holde i mange år, hvis de er godt lavet, så sørg for at finde vinduer, som er lavet specielt 

til det skandinaviske klima. SparVinduer er én af de populære forhandlere på det danske marked, og de har 

netop specialiseret sig i klimaets unikke udfordringer. Dette er blandt andet også grunden til, at de også 

forhandler deres vinduer i Sverige på SparFonster.se. Husk på, at hvis et vindue kan klare det svenske og 

norske klima, så kan det med garanti også holde til det danske.  

Køb vinduer online 
Du kan spare mange penge ved at finde din vinduer online. Først og fremmest får du nemlig adgang til et 

væsentligt større udvalg, men derudover har du også mulighed fora t sammenligne priserne hos de 

forskellige forhandlere, så du får de bedste vinduer. Du får dem almindeligvis leveret direkte til døren. 

Herefter kan du selv vælge, om du vil montere vinduerne selv, eller om du hellere selv vil montere 

vinduerne. 

Når du køber vinduer online, skal du som udgangspunkt selv tage mål til de nye vinduer. Det er ufatteligt 

vigtigt, at du er grundig med opmålingen, for vinduer kan ikke sendes retur, hvis de er bestilt i specialmål. 

Du kan dog også hyre en fagmand til at foretage opmålingen, og det vil naturligvis betyde, at han har 

ansvaret for at målene er korrekte.  

https://www.sparvinduer.dk/yderdoere/
https://www.sparfonster.se/

