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Släpp in ljuset med
våra takfönster
Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande
atmosfär med ljus och rymd i alla typer av takvåningar. Takfönster ger nytt liv åt
rummet och dessutom gratis ljus. Så vad väntar du på? Släpp in ljuset med våra
Takfönster!

Det finns många fördelar
Med våra Takfönster
Våra Takfönster har energiglas
Alla våra takfönster glasas med 2-glas energiglas.
Innerglaset är belagt med ett osynligt metallskikt
som släpper in ljus men hindrar värme att passera
ut. Det innebär att värmeisoleringen förbättras
samt att det inre glaset är varmare.
Kallraset minskar väsentligt.
Våra takfönster har ett K-värde på 1,7
Helt i klass med vanliga 3-glas fönster.
Våra Takfönster ger mest ljus
Samtidigt som energiglaset innesluter rumsvärmen
i huset så släpper det in maximalt med ljus.
Våra takfönster har också större effektiv glasyta
än andra takfönster på marknaden. Ett takfönster
släpper dessutom in upp till 45 % mer ljus än ett
vertikalt monterat fönster. Släpp in ljuset!

Skillnaden mellan en mörk skrubb eller ett
ljust rum kan vara ett takfönster
Ett takfönster kan göra underverk i alla slags
rum.

Garanterad överlägsen låsning
Våra takfönster låses i alla fyra hörnen med en
4-punkts spanjolett, det ger en överlägsen täthet
till skillnad mot de som låses på endast en sida.
Detta skiljer våra takfönster från andra.
Förutom energibesparing bidrar tätheten till en
bättre ljudisolering.
Färdiga tillbehör gör det enklare
Vid montering av våra takfönster använder du
vårt monteringspaket med fästdetaljer samt
intäckningsplåtar som går att få i takets färg.
som skydd mot insyn finns persienner och
rullgardiner.

Takfönster kombinerat med vertikalfönster

Funktionellt
& Lättskött
Lätt att öppna
Våra takfönster är utrustade med ett barnsäkert
handtag i bågens nederkant. Även vid hög fönsterplacering eller vid stora
fönster är det lätt att nå
handtaget utan hjälpmedel.
Något att tänka på vid en
jämförelse mellan olika
takfönster.

Vädring
Ett takfönster lämpar sig speciellt för vädring.
Ingen insyn och utom räckhåll för ovälkomna
besökare. Dessutom behöver du inte vara rädd att
fönstret ska blåsa upp om du
lämnar huset.

Enkel putsning
Våra takfönster kan
Svängas runt 132 grader viket
Gör det enkelt att putsa utsidan
Inifrån.

Takfönster

Vertikalfönster

Våra takfönster är avsedda för montering
i tak med lutningen 20-80 grader
Takfönstren tillverkas som vridfönster av
nordsvensk fura med vågrät axel och enkel båge.
De har isolerruta med invändigt energiglas
med 2*4mm glastjocklek och är försedda
med utvändiga skyddsplåtar av 0,5mm
varmförzinkad färgad stålplåt.
Låsning sker med en 4-punkts spanjolett,
som manövreras med ett barnsäkert handtag i
Bågens nederkant.
Våra takfönster levereras med allt trä
doppimpregnerat. Standardfärger vitmålat och
Naturträ.
Karmyttermått
B * H mm

Taköppning
Vid montage
B * H mm

Glasyta
m2

Vikt
kg

550*700

510*660

0,19

15

550*980

510*40

0,29

21

700*1180

660*1140

0,52

32

780*980

740*940

0,48

30

780*1400

740*1360

0,73

42

780*1800

740*1760

0,97

58

940*1600

900*1560

1,07

60

1140*1180

1100*1140

0,96

48

1140*1400

1100*1360

1,17

65

Våra vertikalfönster har isolerruta med energiglas
Liksom takfönstren. Det är 20mm smalare än
takfönstret för att kunna monteras korrekt i
kombination med detta. Vertikalfönstret är
underhängt och inåtgående.
Det finns dessutom två sidohängda modeller
vilka uppfyller kraven på nödutrymningsväg.
Vertikalfönstret är tillverkat i trä med färgad
utvändig plåtklädsel och försett med
saxbeslag för vädring. Även vertikalfönstret
har barnsäkert handtag och låsning med
spanjolett.
Karmyttermått
B * H mm

Passande takfönsterbredd
mm

Glasyta
m2

Vikt
kg

760*800

780

O,36

21

760*1090 ¤

780

0,53

29

920*600

940

0,31

23

920*930 ¤

940

0,56

28

1120*600

1140

0,39

28

1120*800

1140

0,58

31

¤ Sidohängt. Kan användas som nödytrymningsväg.

Det är enkelt att montera våra takfönster
Till fönstren finns det monteringspaket och utförliga anvisningar om hur man skall gå tillväga

När du har tak med takpannor
Det här behöver du
Ett takfönster i vald storlek, monteringspaket U, lite
underlagspapp (svetspapp), pappspik, lite asfaltklister
Monteringspaketets nedre plåt har en flexibel kappa som
man lätt formar efter takpannornas kupning.
Det behövs inga specialverktyg.

När du har tak med takshingel
Det här behöver du
Ett takfönster i vald storlek, Monteringspaket P, lite
Underlagspapp (svetspapp), pappspik, lite asfaltklister.
Det behövs inga specialverktyg.

Radiator under fönstret
För att minska risken av kondensbildning på glaset
bör en radiator monteras under fönstret. Smygarna
bör utformas vinklade som bilden visar. Färdiga
fönstersmygar finns som tillbehör.

Tillbehör
Det finns en rad med tillbehör till våra takfönster.
Prefabiserade fönstersmygar
Finns i fyra olika taklutningar,
såväl vita som furuplywood.
Persienner
Finns att få i önskad kulör
Rullgardiner
Finns att få i valfria färger
Samt ljustät stoplight väv
Monteringspaket U
För tak med takpannor
Monteringspaket P
För tak med papp eller takshingel
Övriga tillbehör
Spaltventil i bågens överkant
Manöverstång för högt sittande fönster
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