
Vinduer og deres betydning for indeklima, energi og økonomi er ofte  
undervurderet og det kan være svært at vælge den bedste løsning. Ny vejledning 
hjælper på vej. 

Når man fx står overfor en renovering, der betyder udskiftning af vinduer og døre, er 
der mange ting der skal tages hensyn til, og det kan være en udfordring at vælge de 
rigtige vinduer.  Der kan opstå konflikter under beslutningsprocessen, men også efter 
levering ved eventuel uenighed med leverandøren.  

Det kan være vanskeligt at sætte sig ind i de muligheder og hensyn, der skal tages, for 
at vælge den rette vinduesløsning. Det endelige valg af vinduer bygger til tider på til-
fældigheder med uhensigtsmæssige konsekvenser for indeklima, vedligehold og byg-
ningsæstetik, samtidig med at der måske ikke stilles de rette krav til vinduernes egen-
skaber.  

Teknologisk Institut har, med midler fra Grundejernes Investeringsfond, udarbejdet en 
vejledning over processen ved vinduesvalg. Den præsenterer vi på dette webinar, hvor 
du også har mulighed for at stille spørgsmål til emnet. Webinaret arrangeres i samar-
bejde med Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG. 

 

 Se program og tilmelding på side 2 

 

HVORDAN VÆLGER DU DET  

RIGTIGE VINDUE? 
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WEBINAR 



PROGRAM 

 

 
14.00  Velkommen og formålet med projektet  
  v. Centerchef Grith Bech-Nielsen,  
   

14.10  Præsentation af vejledningen  
  v. Forretningsleder Morten Jul Lægaard 

 

14.30  Hvad er vigtigt for dig? Spørgsmål til/fra deltagerne 

 

14.45  Afslutning med kort opsummering 

 

FORMÅL 

Vejledningen skal være dit værktøj til at danne et overblik over de vigtigste beslutningspara-

metre i en vinduesvalgsproces, og hvordan mange af disse kan influere hinanden. Denne vej-

ledning supplerer de mange gode publikationer, der allerede findes ved primært at fokusere 

på de valg, der skal tages for at nå frem til en brugbar kravspecifikation. 

MÅLGRUPPE 
Målgruppen for dette webinar er  både beslutningstagere, dvs. bygherrer og udførende samt 
private brugere, der står overfor at skulle vælge vinduer til deres bolig. 

PRAKTISK 
Tilmelding senest den 12. maj kl. 12. Tilmeld dig via dette link. Du modtager en automatisk 
bekræftelse på din tilmelding. Når tidspunkt for afholdelse nærmer sig, modtager du en mail 
med et link til at deltage i webinaret. 

Det er gratis at deltage. 
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https://podio.com/webforms/24422665/1782390

