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E t t  v ä l v å r d a t f ö n s t e r  ä r  s om 
n y t t – l ä n g e ! 

Vårt system för Kvalitetssäkring och den kontinuerliga  
kvalitetskontrollen på alla stadier i tillverkningen utgör en garanti för 
 det man förväntar sig av oss: kvalitet på högsta nivå. Detta  
kvalitetskrav uppfylls även av våra leverantörer. Det betyder att alla  
material, profiler, beslag och isolerglas  motsvarar de normer vi har  
fastställt, något vi regelbundet kontrollerar som ett led i vår  
kvalitetssäkring. Resultatet: 10 års tillverkningsgaranti. 
Men funktion och livslängd hos en märkesprodukt är beroende av att  
Den handhas på rätt sätt och att skötsel och underhåll av produkten 
inte försummas. Här några viktiga tips – vi vill ju att du ska ha glädje av  
dina nya fönster i många år. 



Första gången … 

När fönstren monterats bör skyddsfolien som sitter på båda sidor av 

 karm och båge avlägsnas snarrast möjlig.   

Mekaniska verktyg som stålborste, spackel eller stämjärn får inte  

användas på fönster. 

Rengöring… 

Vid rengöring av fönstrena ska enbart flyytande rengöringsmedel eller  

diskmedel användas, absolut inget skurmedel. Lösningsmedel som  

Exempelvis aceton eller lacknafta får inte användas.  

Vid svårare fläckar använd COSMOFEN från skötselset. Fönsterkarmar  

och bågar ska inte gnidas torra eftersom det alstrar statisk  elektricitet 

 som gör att de drar till sig smuts. Torka bara av dem med en fuktig 

trasa. Klart. 



TÄTNINGSLISTER 
Tätningsprofilerna måste hållas fria från smuts. När fönstren putsas ska även listerna  
rengöras med samma rengöringsmedel. Dessutom ska de smörjas två gången om året  
med parafin (använd lipsil) 
 
DRÄNERING 
Viktigt: Dräneringshålen I karmens understycke måste hållas rena så att  
kondens- eller regnvatten som samlas i fönsterfalsen obehindrat kan rinna av. 
 
BESLAG 
Beslag ska hållas ren. Dessutom  rekommenderas 1 droppe symaskinsolja i gångjärnen 
 och andra håll på beslaget med markering  1 gång per år. 
 

VEKA SKÖTSELSET 
VEKA har sammanställt ett speciellt skötselset med alla 
medel  du behöver för att lätt kunna tvätta och sköta 
dina fönster på rätt sätt. Vi rekommenderar att du  
använder det för det regelbundna underhåll.   
Du köper det hos oss. 
 



FUNKTION 
• Vid putsning öppnas fönstret till ”sidohängt läge” genom att man vrider handtaget 

horisontellt och öppnar fönster inåt 
Fönstret måste stängas innan nästa steg,  
viktigt att bågen kommer helt in till karm. 

• Vid vädring öppnas fönstret i ”bottenhängt läge”  
genom att man vrider handtaget lodrätt rakt upp 
och öppnar fönster inåt  (fönstret viks inåt). 
Vid stängning är det viktigt att bågen kommer  
helt in till karm innan handtaget vrids lodrätt 
rakt ner till ”stängt läge”. 

  

• Om fönstret är utrustat med ”barnspärr” måste båda 
knapparna aktiveras vid vridmoment. 

• Alla våra fönster över 800 mm bredd  utrustade med  
mikroventilation som tillåter vädring på mellan 3 och 10 mm.  
Ställ fönster i vädringsläge på 3-10 mm från karmen och vrid 
handtaget till 45 grader.  


