GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning -2 Lev 1 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00224161
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning -1 Lev 2 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00224164
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 0 Lev 3 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00224165
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 1 Lev 4 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00224180
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 2 Lev 5 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225424
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 3 Lev 6 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225427
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 4 Lev 7 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225429
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 5 Lev 8 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225431
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 6 Lev 9 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225438
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 7 Lev 10 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225440
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 8 Lev 11 Hus 1,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225443
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning -1 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225470
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 0 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225487
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 1 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225489
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 2 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225491
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 3 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225495
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 4 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225497
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 5 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225500
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 6 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225503
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 7 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225506
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning 8 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225509
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

GARANTI
GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN TRARYD FÖNSTER
Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen
och tillämpar de högsta kvalitetskriterier för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och
dörrar i en klass för sig – produkter att leva länge med. Detta är orsaken till att vi kan lämna en
generös garanti.
PRODUKTGARANTI
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:
– 10 ÅRS GARANTI på produkternas funktion.
– 10 ÅRS GARANTI mot kondensmellan glasrutor.
– 10 ÅRS GARANTImot rötskador i virket hos i fabrik impregnerade och ytbehandlade produkter.
GARANTIÅTAGANDE
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver
tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande
leveransbestämmelser i ABM 07, om inget annat avtalats.
GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Traryd Fönsters gällande
monterings- och skötselanvisning efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på
grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten
utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som
inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärken får ej avlägsnas eller övermålas.
Utförlig information om våra garantier finns i vår garantifolder som du hittar på
www.trarydfonster.se

Objekt:Stallbacken Våning -2 Hus 2,BORÅS
Traryd Fönsters ordernummer:00225465
Datum:2018-01-25 Garantiåtaganden gäller från leveransdagen

Övrig info:

Namnteckning:
Namnförtydligande: Urban Sigfridsson

Traryd Fönster/Svenska Fönster AB •Snickarvägen 12 - 828 81 Edsbyn
Tel: 0271-290 00•Fax: 0271-226 15•E-post:info@trarydfonster.se•www.trarydfonster.se

