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Därför ska du välja MIR fönsterrenovering:
3 Få bättre boendekomfort för dina hyresgäster.
3 Öka värdet på din fastighet.
3 Slipp skrapa och måla – få ett underhållsfritt alternativ.

Snabbare  
& billigare

I vårt unika fönsterrenove-
ringssystem byter montörerna 
utvalda delar och fönstren blir 
som nya. Det ger i regel halva 
kostnaden i jämförelse med 
att byta till nya fönster av 

motsvarande kvalitet.

Monteras av  
egna montörer

Vi är unika i att både tillverka 
och montera de fönster 

vi säljer. När du köper ett 
fönster av oss ser vi till att 

det blir monterat på rätt sätt 
med hjälp av våra kunniga 

montörer.

Slipp skrapa  
och måla

Våra fönster har en under-
hållsfri, aluminumbeklädd 

utsida. Det gör att du slipper 
skrapa och måla vid en reno-
vering. Genom att bara byta 
ut den del som behövs blir 

arbetet gjort på nolltid.

Vi lämar  
10 års garanti

Vi har längre garantitider än 
de flesta. Som kund hos oss 
får du tio års garanti, vilket 

även täcker montage.

MIR FÖNSTER

Fönsterrenovering 
Snabbare och billigare än att skrapa och måla!

Förr skrapade och målade man sina fönster när de började 
bli dåliga. Då tog en lägen het ungefär en vecka att göra i 
ordning och  kostnaden blev ganska hög. Med MIR  Gruppens 
renoverings system blir lägen hetens fönster som nya på endast 
en halv arbetsdag. Vanligtvis också till en lägre kostnad än att 
måla om och  ungefär halva kostnaden jämfört med att sätta in 
nya fönster av motsvarande kvalitet. 

Med MIR Gruppens renoveringssystem 
utförs allt monteringsarbete inifrån 
lägenheten av våra egna vana montörer. 
Dessförinnan har allt material skräddars-
ytts för just dina fönster på MIR:s fabrik 
i Vimmerby. Detta ger bästa möjliga 
tätning, dränering och luftning av ditt 
fönster. Allt för bästa boendekomfort och 
ett ekonomiskt ägande.

Efter snart 40 års erfarenhet vet vi att 
vårt renoveringssystem är riktigt bra.  
Så bra att vi lämnar tio års garanti både 
på arbete och material. Något som vi tror 
oss vara ensamma om på marknaden.

På www.mir-fonster.se kan du läsa vad 
våra kunder som renoverat sina fönster 
tycker. 

Specialanpassade  
lösningar! 
MIR-fönster har tre olika underhålls-
fria system inom fönster renovering 
och passar alla typer och modeller av 
fönster:

• Utbytesbåge

• Totalbåge

• Beklädnad
Gemensamt för våra renoveringssystem är 
att vi måttanpassar fönster och fönster-
dörrar efter objektets specifika mått, 
 indelning och era önskemål.

Vänd på bladet för att läsa mer.
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Med ett renoveringssystem från MIR-fönster får du ett  hållbart alternativ skapat för 
vårt nordiska klimat. Alla våra renoveringssystem är svensktillverkade i egen fabrik 
och har högsta kvalitet och finish. Renoveringssystemen för fönster och fönster dörrar 
måttanpassas efter era specifika mått,  indelning och önskemål. Vi lämnar tio års 
garanti på både våra renoveringssystem och vårt montage.

Se hela vårt renoverings- och fönsterutbud på www.mir-fonster.se.

Vill du veta mer?
Besök oss gärna på  
www.mir-fonster.se eller  
ring oss på 0492-795 50.

Vi hörs!

Våra fönsterrenoveringssystem

Utbytesbåge
Den yttre träbågen byts till en  

ny aluminiumbåge som glasas med  
4 mm energiglas alternativt 

 isolerglas. Befintliga karmar bekläds 
med sträng-  eller kant pressade 

aluminium profiler. Profilerna 
 pulverlackeras i valfri kulör. 

Totalbåge
Vi byter hela bågpaketet till nya 
kopplade  bågar alternativt en ny 
enkelbåge med isolerglas. De nya 
bågarna utförs med trä invändigt 

och aluminium utvändigt.  Befintliga 
karmar bekläds med sträng- eller 
kantpressade aluminium profiler.  

Profilerna pulverlackas i valfri kulör. 

Beklädnadssystem
Vi monterar utvändiga aluminium-
profiler på befintliga bågar och 
karmar som ger en underhållsfri 
utsida. Sträng- eller kantpressa-
de aluminium profiler. Profilerna 

 pulverlackas i valfri kulör.

Ladda hem fullständiga ritningar på www.mir-fonster.se.

Över och under

Sidor

Aluminiumprofiler  
i valfri kulör

Över och under

Energiglas

Över och under

Ny träbåge  
och isolerglas

Sidor

Aluminiumprofiler  
i valfri kulör

Sidor

Strängpressade  
aluminiumprofiler  

i valfri kulör
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