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O�ertunderlag

Tack för din förfrågan

Bifogat �nner du ditt personliga o�ertunderlag för dina nya fönster och/eller fönsterdörrar. Om du har frågor

eller funderingar gällande din o�ert eller o�ertunderlaget är du alltid varmt välkommen att kontakta oss så

hjälper vi dig.

Vi tar hand om allt

Kronfönster tillverkar efter din beställning, därför har vi möjlighet att göra dem kundunika helt efter dina önskemål,
utan några ställkostnader, kostnader för lagerhantering eller andra fördyrande kostnader som uppstår i samband
med detta.

Har du frågor på något i din o�ert? kontakta gärna någon av våra duktiga fönsterrådgivare så går vi igenom din o�ert
tillsammans.

Frakt

Vi bygger väl emballerade kundunika pallar efter just din beställning i fabriken och levererar det hem till dig eller dit
du önskar få det. Det krävs dock att det är farbar väg för lastbil dit annars �nns möjlighet att hämta på närmsta
terminal.

Betalning

Vi har möjlighet att lämna fakturakredit till er på upp till 100 000 kronor efter sedvanlig kreditprövning, vilket innebär
att du betalar efter leveransen. Det krävs även att leveransadressen är där du är skriven eller att du har lagfart hos
lantmäteriet på leveransadressen. Ett annat alternativ är att nyttja vårt samarbetsavtal med Wasakredit där du har
möjlighet till upp till 36 månader räntefri delbetalning. I övriga fall krävs förskottsbetalning på ordersumman innan
produktionsstart.

Garantier

Då vi använder oss av den senaste tekniken i fabriken, material och komponenter av högsta kvalitet från våra
underleverantörer så lämnar vi marknadsledande garantier på våra produkter till dig.

Kontakta oss:

T Fönster AB
Sandvägen 2
352 45 Växjö

Telefon: 0470-79 50 50
E-post:
info@kronfonster.se
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tel:0470795050
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Bredd: 78 cm
Höjd: 98 cm

 Ritning

SKU: TIT3111210000
5 X - F1 - Sekel - fast fönster - 1 luft

Typ av produkt: Fönster
Antal luft: 1-luft

Antal glas: 2-glas

Material: Trä

Bredd (cm) - standardmått: 8 (78)
Höjd (cm) - standardmått: 10 (98)

I vårt standardutförande ingår följande

Tätningslist svart in/utsida, distanslist ljusgrå

Isolerpaket (Vi tilläggsisolerar distanslisten mellan glasen, vilket ökar livslängden rejält)

KTS-list (EPDM-eller KronfönsterTightning System (KTS). Smarta tätningslister.
åldersbeständiga tätningslister i gummi ger upp till dubbla livslängden jämfört med
vanlig EPDM list)

Superenergiglas ( 10% bättre isolering )

Bredd: 78 cm
Höjd: 98 cm

 Ritning

SKU: TIT3121211320
5 X - F2 - Sekel - sidohängt fönster - 1 luft

Typ av produkt: Fönster
Antal luft: 1-luft

Antal glas: 2-glas

Material: Trä

Bredd (cm) - standardmått: 8 (78)
Höjd (cm) - standardmått: 10 (98)

Öppningsriktning: Gångjärn på vänster sida

I vårt standardutförande ingår följande

Tätningslist svart in/utsida, distanslist ljusgrå

Isolerpaket (Vi tilläggsisolerar distanslisten mellan glasen, vilket ökar livslängden rejält)

KTS-list (EPDM-eller KronfönsterTightning System (KTS). Smarta tätningslister.
åldersbeständiga tätningslister i gummi ger upp till dubbla livslängden jämfört med
vanlig EPDM list)

Superenergiglas ( 10% bättre isolering )

Bredd: 88 cm
Höjd: 208 cm

 Ritning

Sett från gångjärnsidan (utsidan)

SKU: TIT321213200
1 X - FD1 - Sekel - Utåtgående helglasad fönsterdörr

Typ av produkt: Fönsterdörr, Helglasad fönsterdörr
Antal glas: 2-glas

Material: Trä

Bredd (cm) - standardmått: 9 (88)

Höjd (cm) - standardmått: 21 (208)
Öppningsriktning: Gångjärn på vänster sida

I vårt standardutförande ingår följande

Tätningslist svart in/utsida, distanslist ljusgrå

Isolerpaket (Vi tilläggsisolerar distanslisten mellan glasen, vilket ökar livslängden rejält)

KTS-list (EPDM-eller KronfönsterTightning System (KTS). Smarta tätningslister.
åldersbeständiga tätningslister i gummi ger upp till dubbla livslängden jämfört med
vanlig EPDM list)

Superenergiglas ( 10% bättre isolering )
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