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faktaruta
På överrenskommen installationsdag 

kom två snickare från Ekstrands och satte 
igång – och efter lunch var de gamla fönst-
rena borta och de nya på plats. Dagen efter 
återkom snickarna och såg till att fönster-
bleck, lister och annat kom på plats. 

Selmings har nu ett helt annat hus. Det 
är snyggt, ljust, ekonomiskt och bullerdäm-

pande. Förvandlingen sker på två dagar – 
och dessa energieffektiva fönster kommer 
att betala sig på sikt och även sänka under-
hållskostnaderna för lång tid framåt.

Är det verkligen så här enkelt?
– Ja, du behöver inte ens vara hemma. Vi 
fixar det här när du är på jobbet. Fast du får 
hemskt gärna vara hemma, säger Johan. 

Johan har jobbat som snickare, inte minst 
på byggen, i hela sitt yrkesverksamma liv. 
För nio år sedan specialiserade han sig på 
fönster och dörrar och började arbeta på det 
anrika företaget Ekstrands.

Här fick han arbeta med den blandning av 
kvalitetsprodukter, som passar alla typer av 
arkitektur och stil. Ekstrands förstår föns-
ter och dörrars betydelse för husets karak-
tär, vikten av att välja en design som passar 
och att få rätta proportioner. I decennier har 
man testat och utvecklat material, färgsys-
tem och olika konstruktioner.

ekstrands har i årtionden tillverkat fönster, och har 
också specialisterna som installerar och erbjuder 
en trygg totallösning. en trygghet kunden har 
efter köpet, och också flera decennier senare.
–  Våra montörer har lång erfarenhet av fönsterinstal-
lationer, och vi ställer lika höga krav på detta moment 
som vi gör på våra produkter, säger Johan Dyrsten.
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– Det var skönt att ha med riktiga 

yrkesmän att göra. och trevliga 

var de också, säger kjell selming, 

som just har fått nya fönster.

Monica och Kjell hade i åratal talat om att 
byta fönster. Det drog från de gamla, och 
träet var mjukt och började få svamp på ett 
ställe. Men det värsta var kanske bullret från 
motorvägen och flygplanen, som går rakt 
ovanför. När de väl beslutat sig för att byta 
husets fönster så gick det fort.
– Ja, vi hade ju tittat runt, men Ekstrands var 
vettigast. De hade massor att välja mellan. Vi 
bestämde oss för lite gammaldags stil, med 
träramar, säger Kjell.

Ekstrands gjorde ett kostnadsfritt hem-
besök, och snart var det dags för Ekstrands 
snickare att ta över. Selmings stannade hem-
ma för att se omvandlingen av huset. Och de 
blev imponerade.

– Man trodde ju att huset skulle bli iskallt 
och nedskitat, men icke. Det här är verkligen 
hantverkare. Det var en fröjd att se två yr-
kesmän arbeta. Snabbt, effektivt – och fram-
förallt: det blev ju så snyggt.

Paret Selming har inte i första hand tänkt 
på pengar och energi med sina fönsterbyten. 
De har naturligtvis räknat ut vinsten de gör 
på sikt, och så klart utnyttjat ROT-avdraget 
och fått arbetskostnaden för halva priset. 
Men mest glada är de över att slippa draget 
från de gamla fönstrena. Och att slippa bull-
ret. Och att huset fått en ansiktslyftning.
– Trevliga killar var det också, det kan du 
skriva. 

”Vi fick ett nytt, bullerfritt hus…”

Det går välDigt sMiDigt när Ekstrands 
tar bort de gamla och sätter in nya föns-
ter. Det fick paret Selming erfara. De fick 
ett kostnadsfritt hembesök av Ekstrands, 
och tillsammans gick de igenom det breda 
sortimentet och kom fram till en passande 
lösning. Selmings bestämde sig för åtta nya 
fönster. 

– Vi arbetar med allt från modern design 
till gammeldags ramträ, kraftiga lister och 
försänkta speglar. För att det helt enkelt blir 
vackrast så, säger Johan.

 Att köpa dörrar och fönster till sitt hus 
är en stor och viktig investering, och det är 
viktigt att få råd och hjälp så att beslutet blir 
bra.
– Hos oss får man service både före och efter 
köpet. Vi på Ekstrands gillar att jobba med 
personlig service och att bjuda på oss själva, 
säger Johan. 

Den soM vill ha större fönster, eller 
göra andra ingrepp i bostaden, kan också 
konsultera Ekstrands. Medarbetarnas 
mångåriga erfarenhet inom byggbranschen 
gör att de vet hur hus är konstruerade. Det 
är därför de har blivit experter på nya dör-
rar, som ju också sparar energipengar, ger 
säkerhet och ett nytt fräscht utseende av 
bostaden.
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Ekstrands är ett familjeföretag sedan 1945 med huvudkontor och 
fabriker i Osby i Skåne. Ekstrands har Sveriges bredaste sortiment 
av fönster, innerdörrar, ytterdörrar och entréportar. 
Ledordet inom allt arbete är kvalitet.
All installation sker av våra erfarna snickare.


