
Fakro takfönster är lätta att 
använda, har stil, funktionell 

effektivitet och säkerhet
 

Takfönster ska inte bara vara lätta att använda, utan stil, 
funktionell effektivitet och säkerhet är viktiga aspekter när man väljer 
takfönster. Överväganden mellan fönstrens effektivitet när det gäller 

tillhandahållandet av naturligt dagsljus och frisk luft utan onödiga 
värmeförluster, ställs mot design. Genom att införa innovativa 

funktioner för att möta dessa krav har FAKROs takfönster blivit 
en standard inom branschen.

Funktioner som automatisk luftintag, som ger den optimala 
nivån av frisk luft, och banbrytande topSafe® system, som kraftigt 

ökar standarden på inbrottsskydd, har revolutionerat marknaden och 
förde framtid in i nutid, medan användningen av miljömässigt hållbar 

teknik har lett till att FAKRO har skapat takfönster som är 
några av de mest värmeeffektiva på marknaden.

FAKRO tillverkar ett brett sortiment av produkter som omvandlar 
din vind till ett bekvämt livsrum. Vårt omfattande utbud av takfönster 

inkluderar pivåhängda takfönster, topp- och pivåhängda takfönster 
samt L-formade takfönster. Dessa kompletteras med fönster tillbehör 

såsom persienner, externa och interna rullgardiner, markiser och 
fjärrkontrolls systemet Z-Wave.
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Topp & pivåhängt

- Den nya generationens takfönster har två fristående funktioner för att öppna bågen;  
  topphängd och pivåhängd. En smidig och enkel öppningsfunktion som ger en säker 
  och stabil användning.

- Den topphängda funktionen möjliggör öppningsvinklar mellan 0-35° och ger en ökad 
  utsikt och utrymme vid fönstrets nederdel i öppetläge. Den pivåhängda funktionen gör 
  det möjligt att svänga fönstret upp till 180° och används för att rengöra utsidans glas 
  eller montera en markis.

- Öppningssättet ändras med preSelect mekanismen som finns i fönsterkarmens mitt. 
  Den är tillgänglig när fönstret är öppet.

- Bekväm manövrering av fönstret med handtag i bågens nedre del. Handtaget Elegant 
  har två vädringslägen.

- Enkel rengöring av ytterrutan och montering av en markis tack vare en anordning som 
  spärrar bågen när den är vänd 180°.

- Lamellimmat, vakuumimpregnerat furuträ av högsta kvalitet.

- Träet är målat tre gånger med polyuretanfärg som skapar en hållfast och perfekt slät yta.

- Fönstret klarar utrymmen där luftfuktigheten ökar periodvis (kök, badrum).

- Ökad motståndskraft mot inbrottsförsök – topSafe-system.

- Ett brett utbud av tillbehör.

- Monteras i taklutningar mellan 15-55°.
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Pivåhängt

- En populär fönsterkonstruktion med gångjärn på mitten av takfönstret.

- Bekväm manövrering av fönstret med handtag i bågens nedre del. Handtaget 
  har tvåstegs vädringsläge.

- Enkel rengöring av ytterrutan och montering av en markis tack vare en anordning 
  som spärrar bågen när den är vänd 180°.

- Det automatiska luftintaget V40P.

- Lamellimmat, vakuumimpregnerat furuträ av högsta kvalitet.

- Träet är målat tre gånger med polyuretanfärg som skapar en hållfast och perfekt slät yta.

- Fönstret klarar utrymmen där luftfuktigheten ökar periodvis (kök, badrum).

- Ökad motståndskraft mot inbrottsförsök – topSafe-system.

- Ett brett utbud av tillbehör.

- Möjlighet att installera elektrisk styrning.

- Monteras i taklutningar mellan 15-90°.
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Takfönster balkong

- Ett innovativt, stort takfönster där de öppna bågarna skapar en balkong. Den övre bågen 
  öppnas topphängt uppåt och den nedre bågen utåt för att ge en enkel tillgång till balkongen. 
  Vid sväng från 0-45° stöds bågen av en innovativ stödmekanism som gör att fönsterbågen 
  kan lämnas öppen i valfritt läge inom detta område.

- Fönstret manövreras med ett handtag i den övre bågens nedre del. 
  Handtaget har 2-punktslåsning.

- Vänd båge spärras för rengöring av en anordning i 180° vinkel.

- Det automatiska luftintaget V40P.

- Både den övre och den nedre fönsterbågen är försedd med det säkra glaspaketet P2 
  med smutsavisande beläggning som lätt kan tvättas.

- Lamellimmat, vakuumimpregnerat furuträ av högsta kvalitet.

- Träet är målat tre gånger med polyuretanfärg som skapar en hållfast och perfekt slät yta.

- Fönstret klarar utrymmen där luftfuktigheten ökar periodvis (kök, badrum).

- Ökad motståndskraft mot inbrottsförsök – topSafe-system.

- Ett brett utbud av tillbehör.

- Monteras i taklutningar mellan 35-55°. Rekommendation: montera i takkonstruktion 
  utan knävägg.

- Skyddsräcken i sidorna är integrerade med den nedre bågen och fälls upp vid öppning, vid 
  stängning av den nedre bågen döljs räcken i fönstret så att de inte syns ovanför takytan. 
  De är dolda under beklädnadsplåtarna vilket gör att de inte samlar någon smuts eller 
  stör fönstrets estetiska utseende.
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Topphängt takfönster

- FEU L3 topphängt takfönster ger med sin stora öppningsvinkel en bra närhet till utsidan.

- Det finns två öppningssystem: Topphängt med 40 ° öppningsvinkel, då spärren släpps kan 
  man öppna den till 68 °; pivot, gör bågen kan roteras 180 °, som används t.ex. för rengöring 
  av ytterrutan.

- Den stora öppningsvinkeln på bågen möjliggör en enkel åtkomst till det öppnade fönstret och 
  ger en bra närhet till utsidan.

- Vid stora fönsterdimensioner, kan förmågan att öppna bågen till en vinkel på 68 ° ge tillgång 
  till taket för underhåll, reparation eller nödutgång.

- Tillverkade i vakuumimpregnerad furu.

- Ökad motståndskraft mot inbrott – TopSafe-system.

- Handtag är placerade på den nedre delen av bågen, det möjliggör att fönstret kan öppnas, 
  medan ett handtag i toppen av bågen får bågen att rotera.

- Används för taklutningar mellan 15-55 °.
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Fönster med hög pivåhängning

- Fönstret öppnas pivåhängt, men rotationsaxeln sitter ovanför fönstrets mitt så att även en 
  lång person kan komma fram till kanten av det öppna fönstret. Bågens nedre del verkar som 
  ett topphängt fönster och bågens övre del släpper in ytterligare dagsljus. 
  Vid sväng från 0-45° stöds bågen av en innovativ stödmekanism som gör att fönsterbågen 
  kan lämnas öppen i valfritt läge inom detta område. De enda takfönster på marknaden som, 
  efter montering på ett tak med lutning 39-43° uppfyller kraven i DIN 5034-1*, enligt vilka 
  den nedre fönsterkanten ska finnas 95cm och den övre fönsterkaten minst 220cm 
  över golvnivån.

- Fönstret manövreras med handtag i bågens nedre del. Handtaget har två vädringslägen.

- Vänd båge spärras för rengöring av en anordning i 160° vinkel.

- Det automatiska luftintaget V40P.

- Det energieffektiva glaspaketet U3, med u-värde 1,3, ingår som standard.

- Lamellimmat, vakuumimpregnerat furuträ av högsta kvalitet.

- Träet är målat tre gånger med polyuretanfärg som skapar en hållfast och perfekt slät yta.

- Fönstret klarar utrymmen där luftfuktigheten ökar periodvis (kök, badrum).

- Ökad motståndskraft mot inbrottsförsök – topSafe-system.

- Ett brett utbud av tillbehör.
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