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Tillbehörsprislista Snickarglädjes fönster och fönsterdörrar. 

 
Dessa priser är tilläggspriser på vårt standardsortiment. Alla priser är nettopriser och inte rabattberättigat. 

 

Glas – m2 är beräknat på karmyttermått 
Energiglas, 4mm, ger U–värde 1.8 i en 1+1-konstruktion, i innerbåge: 375 kr/m2 

Kulturglas, maskindraget 30–50 tals glas med diskret stående randig struktur: 435 kr/m2  

Restover, renoveringsglas 3mm, nytillverkat liknar munblåst i strukturen: 1 325 kr/m2 

Munblåst glas, Nyblåst av sekelskifte, 20-talstyp, ofärgat (minimipris 415 kr/st): 3 990 kr/m2 

Färgat munblåst, signalglas 4 800 kr/m2, grönt, rött och blått. Max 100mm/sida: 610 kr/st 

Etsat Musselinglas, 3mm. Elin Wägner och August Strindberg (minimipris 425 kr/st): 4 850 kr/m2 

Gjutet Florentiglas Toilette, 4mm, max mått: 800x1000mm (minimipris 390 kr/st):  2 860 kr/m2 

Gjutet English muffle 4mm, max mått: 800x1000mm (minimipris 390 kr/st):  2 750 kr/m2 

Tillägg för härdat glas, (minimipris 260 kr/st): 410 kr/m2 

Isolerglas med argon och energiglas x1, U-värde 1.2: 390 kr/m2 

Isolerglas med argon och energiglas x2, U-värde 1.0: 590 kr/m2 

Varmkantslist, i isolerglaskasett, vit. Sänker U-värde med ca. 0.1, snyggt:  49 kr/m 

Lamellglas, 6.38mm, (minimipris per ruta 200 kr): 610 kr/m2 

Ljudglas 33.2 dB 6.8 mm 1 050 kr/m2 

Ljudglas 44.2 dB 8.8 mm 1 210 kr/m2 

Frostat glas 695 kr/m2 

 

Målningstillägg 
Målning 2-färg: 

Vit insida 0502-Y/ 0500-N + valfri kulör utsida. 

Startkostnad 2 000 kr  + 10 % på fönsterpriset 1+1  + 8 % 2+1 

 

2 kulörer som inte är lagerhållna (0502-Y och 0500-N lagerkulörer) 

Startkostnad 3 500 kr  + 10 % på fönsterpriset 1+1   + 8 % 2+1 
 

Målning gångjärn i samma kulör som ytterbåge, fönster 90 kr / luft 

Målning gångjärn i samma kulör som ytterbåge, fönsterdörr 180 kr / luft 

Målning kitt i samma kulör som båge. Bara ytterbåge alt. bägge bågarna. Vi offererar. Spröjsverk? 

 

Övriga tillägg 

Salningsspår i karm, 10 mm: 165 kr/karm 

Droppnäsa i båge. Inåtgående fönster. Accoya. 300 kr/båge 

Stående smal panel och profilerad droppnäsa i stället för spegel, utsida fönsterdörr: 895 kr/båge 

Förborrning för karmskruv (ej standard) 75 kr/luft 
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Beslag 
Fönsterlås VM 280, mässing: 73 kr/st 

Fönsterlås VM 380 ”droppe”, förnicklad: 97 kr/st 

Fönsterlås VM 380 ”droppe”, mässing: 73 kr/st 

Fönsterlås ”Kultur” 5179N från Eskilstuna: 105 kr/st 

Fönstervred ”Kultur” 5050N och hake 5694N, för inåtgående fönster: 230 kr/st 

Cylinder. ASSA D12 1300-serien. Innehåller även tillbehör som distansring, cylinderhylsa och skruvar. 

Montering av cylinder: 375 kr/st 

Tillägg för samma nyckel för fler än 1 dörr. 210 kr/st 

Cylinder ASSA enkel, för montering insida, förnicklad: 1 245 kr/st 

Cylinder ASSA enkel, för montering insida, polerad mässing: 1 410 kr/st 

Cylinder ASSA dubbel, för montering in och utsida, förnicklad: 2 605 kr/st 

Cylinder ASSA dubbel, för montering in och utsida, polerad mässing: 2 815 kr/st 

Låsbar enkel hakkolvsspanjolett för enkel eller parfönsterdörr: 930 kr/st 

Låsbar dubbel hakkolvsspanjolett för handtag även i mötesdörr: 1 900 kr/st 

Låsbar måttbeställd enkel säkerhetsspanjolett med hakkolvar upp till 2300mm: 2 035 kr/st 

Dito spanjolett till dörr över 2300mm: 2 615 kr/st 

Låsbar måttbeställd dubbel säkerhetsspanjolett med hakkolvar upp till 2300mm: 5 050 kr/st 

Dito spanjolett till dörr högre än 2300mm: 5 395 kr/st 

Stångspanjolett, utanpåliggande från Kulturbeslag, levereras lös inkl. frakt: 2 415 kr/st 

 

Gångjärn ”Kultur” 5021Z från Eskilstuna, pris inkl. montering: 170 kr/st 

Gångjärn ”Kultur” 5021EZ från Eskilstuna, pris inkl. montering: 210 kr/st 

Gångjärn ”Kultur” 5123Z Eskilstuna, för inåtgående fönster, inkl. montering: 250 kr/st 

Hörnjärn ”Kultur” 5063Z från Eskilstuna, pris inkl. montering: 60 kr/st 

Tillägg för varmförzinkade gångjärn fönster:  50 kr/luft 

Tillägg för varmförzinkade gångjärn fönsterdörr:  85 kr/luft 

Hörnjärn varmförzinkade ”Kultur” 5063Z från Eskilstuna, pris inkl. montering: 75 kr/st 

 

Handtag ”Kultur” 4511, förnicklat/mässing: 425 kr/st 

Handtag ”Kultur” 4539, förnicklat/mässing:   460 kr/st 

Handtag ”Kultur” Trippel pärlrand, förnicklat/mässing: 580 kr/st 

Spanjoletthandtag låsbart 2742, förnicklad/mässing: 1 495 kr/st 

Spanjoletthandtag låsbart 2742, svart trä, förnicklad/mässing: 1 495 kr/st 

Spärrvred FIX 4428 fönsterdörr, förnicklad/mässing: 120 kr/st 

Tillägg för varmförzinkade stormhaspar inkl. märla: 20 kr/st 

Broms Fix 150 i aktivt dörrblad: 270 kr/st 

Vädringsbeslag i förnicklad eller obehandlad mässing, barnsäkert:  

För utåtgående fönster, lev. löst: 575 kr/st 

För inåtgående fönster, lev. löst: 580 kr/st 

Vädringsbeslag vit plast Fix 184, barnsäkert, lev. Löst: 115 kr/st 

Ventil ”Biobe” vitlack: 410 kr/st 

 


