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Garanti
Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och 
underhåll följs, lämnar FAKRO:
-  10 års garanti på funktion 
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan 

glasen.

CE-märkning
Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

TÜV-godkännande
Fakro takfönster är det första på marknaden med TÜV-godkännande.

Top Safe
Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

Tillbehör
FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I 
sortimentet ingår persienner, plisségardiner,  rullgardiner, markiser, 
beslagspaket m m.

Aluminiumbeklädnad
Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler.
Som standard pulverlackat i kulör RAL 7022. Koppar, titan-zink eller 
pulverlackering i RAL- kulörer som tillval. 

Glas
2- eller 3-glas isolerruta, se respektive produkt.

U-värde
0.97 - 1.2 W/m2 °K.

Handtag
Greppvänligt handtag i vit kulör placerat i nederkant med två 
vädringslägen.

Hängningsbeslag
Beslagen gör det möjligt att svänga fönstret 180°.

Ventil (kan väljas bort)
V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta. 
Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s. 
Ventil är ej standard vid ljudruta men kan väljas till.

Taklutning
Monteras i taklutningar mellan 15° - 90°.

Pivåhängt takfönster 

Fönsterfakta
Fönstertyp
Utåtgående pivåhängt takfönster.

Material
Tillverkad av underhållsfri PVC av högsta kvalitet med
aluminiumbeklädd utsida.

Hög kvalitet
Detta gör att du får ett välisolerat fönster som aldrig kommer
kunna rutna eller missfärgas. Passar perfekt i våtutrymmen
eller där du helt enkelt vill ha det underhållsfritt.
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Pivåhängt takfönster 

Tidlös
2-glas

Fakta
Produkt
Pivåhängt takfönster Tidlös 2-glas.

Produktförkortning
FTU-V P2.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och 
genomtrampning), extra isolerande distans “varmkant“ mellan glasen 
samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som 
standard.

U-värde
1.2 W/m2 K.

Ljudreduktion
Med ventil (standard) Rw = 35 dB (Rw+Ctr 32 dB).
Utan ventil Rw = 36 dB (Rw+Ctr 32 dB).
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Storleksguide (standard)

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.
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Fakta
Produkt
Pivåhängt takfönster Tidlös 3-glas.

Produktförkortning
FTU-V P5.

Glas
3-glas isolerruta med härdat smutsavvisande ytterglas (skydd mot 
väder och genomtrampning), extra isolerande distans “varmkant“ 
mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Mellersta glaset 
är ett härdat energiglas, laminerat inre energiglas som standard.

U-värde
0,97 W/m2 K.

Ljudreduktion
Med ventil (standard) Rw = 35 dB (Rw+Ctr 31 dB).
Utan ventil Rw = 37 dB (Rw+Ctr 32 dB).

Pivåhängt takfönster 

Tidlös
3-glas
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Storleksguide (standard)

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.




