VAD ERBJUDER
FÖNSTERHUSET DIG?
• Gratis hembesök för rådgivning.

- Vågar du byta fönster utan att fråga oss?

• Ingen förskottsbetalning eller handpenning.

Fönsterhuset är ett rikstäckande fönster- och dörrbolag med många års erfarenhet. Vi erbjuder kompletta
fönster- och dörrbyten med ledande leverantörer på marknaden. Vårt koncept är att ta fram specialtillverkade
fönster och dörrar, enligt era visioner samt att våra fönsterexperter finns med er från början till slut.
Med sin expertis vet de exakt vad som krävs för ditt hem. Våra energifönster är tillverkade i Sverige och är
anpassade efter vårt nordiska klimat.

• Räntefri avbetalning 36 mån med Wasa Kredit.

Kontakta oss på 020-10 40 20 eller besök våran hemsida www.fonsterhusetab.se

• Specialtillverkade fönsterenligt era önskemål.
• Certifierade snickare som byter era fönster.

• Trä,- aluminium och PVC-fönster.

ALLA VÅRA FÖNSTER
ÄR P-MÄRKTA
VAD INNEBÄR P-MÄRKNINGEN:
-

Säkerhet mot personskador
Vattentäthet mot slagregn
Lufttäthet
Vindlast/stormsäkerhet
Bärförmåga, stadga och beständighet
Energiprestanda

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

sparar upp till 35% av
energiförbrukningen!
höjer värdet på
fastigheten!

TILLVAL
• Rullgardiner

kontakt

rådgivning/offert

kontrollmätning
innan beställning

• Persienner
• Myggnät.
• Spröjs

ökar säkerheten
mot inbrott!

• Valfri färg på fönsterkarmen
• Tillluftsventiler

minskar bullernivån!
leverans

montage

slutkontroll/överlämning

Besök gärna vår fönsterutställning i F100 Byggs lokaler på Gesällgatan 11, Enköping

Din lokala entreprenör

fonsterhusetab.se

FJÄRDHUNDRA BYGG AB
Med många års erfarenhet inom bygg kan vi stolt erbjuda våra tjänster till både privatpersoner och företag.

I SAMARBETE MED

Vår kompetens och kunnighet ger oss rätten att säga att vi kan utföra allt inom bygg och att vi kan säkerställa
slutprodukten både kvalitativt och serviceinriktat.
Vi är i ständig utveckling. Vi är BKR-, & Lupin bygg certifierade. Dessutom så utbildar vi ständigt våra hantverkare
och tjänstemän.

SE IN!
VI HJÄLPER
ER HELA
VÄGEN!

Att sätta ”kunden i centrum” är ett begrepp som oftast är ”lättare sagt än gjort”. Vi genomför kontinuerliga kundundersökningar , besiktingar och har en utvecklingsansvarig person samt interna utvecklingsmöten - på så sätt känner vi att vi kan sätta kunden i centrum och ta fram olika valmöjligheter för att tillgodose dennes behov och önskan.
Fjärdhundra Bygg AB är numera en etablerad avtalspartner med de största försäkringsbolagen som Folksam och
Länsförsäkringar - ett bevis på vårt hårda arbete och strävan efter perfektion.
Så frågan är, vågar ni utmana oss att hitta samma kvalitet, serviceinriktning och pris hos någon annan?

DAGS FÖR
FÖNSTERBYTE?

”Vår vision är att vi ska vara det självklara valet när du behöver bygga eller renovera”

samarbetetspartners
ROTAVDRAG

* RÄNTEFRI
AVBETALNING

30%

* Räntefri avbetalning med Wasa Kredit 36 månader

fonsterhusetab.se
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