
PRODUKTBESKRIVELSE
VITRAL har udviklet et nyt bæredygtigt glastagssystem i 
stor-format. Navnet er A98 og refererer dels til panelets 
materiale, som er aluminium og dels til vinduesprofilets 
højde, som er 98 mm.

A98 er en videreudvikling af det i forvejen meget miljø-
venlige A74. Med A98 har VITRAL skabt et glastagssystem 
med en række helt unikke egenskaber, hvor bæredygtig-
hed, format og æstetik spiller afgørende roller.

VITRAL’ s A98 er et smukt og bæredygtigt glastagssystem 
– certificeret kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Alle er vindere med A98 – arkitekten, entreprenøren, 
bygherren, brugerne, økonomien og miljøet.

MATERIALER 
A98 er fremstillet af glas, aluminium, plast og gummi. 
Ramme-profilerne er kuldebrudte med en indstøbt PUR-
kerne. Alle materialer er genanvendelige.

RUDEVARIANTER
A98 er fremstillet med ”dobbelte pakningsplaner”, hvilket 
medfører total vandtæthed selv under ekstreme vejr-
forhold. De mange glasvarianter består af velisolerede 
tre-lags termoruder med multicoatinger og fyldt med 
ædelgasser. 

A98 leveres som standard med en 3-lags lavenergitermo-
rude med argon gasfyld og ”varm kant” afstandsprofiler.

U-VÆRDIER
3-lags glas:
 •  Uw = 0,79 W/m²K for det samlede panel
 •  Ug = 0,5 W/m²K for ruden

U-værdier for ovenlys beregnes projektspecifikt.   

FARVE
A98 leveres med enten naturanodiseret eller pulverlake-
ret overflade i valgfrie RAL farver.

MONTAGE – “READY TO INSTALL”
A98 ankommer til byggepladsen færdigsamlet og klar til 
at installere, hvilket giver en ensartet byggekvalitet, der 
sikrer de lovede miljøværdier.

Installationen af A98 sker nemt, hurtigt og sikkert. Der-
med øges entreprenørens konkurrencekraft betydeligt 
uden at gå på kompromis med byggekvaliteten. 

A98 er gennemført kvalitet, der leveres ”just-in-time”.

OPLUK – OG SKJULTE OPLUK
Der er mulighed for opluk på hvert 2. panel.

Både udefra og indefra ser alle paneler ens ud, og man 
kan ikke se, hvilke der er oplukkelige, og hvilke der er 
faste.

Skjulte åbningsmotorer er integrerede i bunden af pane-
lerne. Opluk kan også ske med traditionelt traversrør. A98 
kan tilpasse efter mål. A98 kan tilpasse efter mål. Skjult 
opluk kan udføres fra modul bredde 651 mm til max 1200 
mm.
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MÅL, MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 
A98 leveres som skrålys, rytterlys og pyramider og med en 
lang række kombinationer af gavle, keler og grater. A98 kan 
også monteres lodret.

 Profildimensioner:
 •  Højde: 98 mm
 •  Sprossebredde i alt: 52 mm

 Paneldimensioner:
 •  Højde: 260-3500 mm
 •  Bredde: 260-1200 mm
*Op til 1800 mm under særlige omstændigheder
 •  Panelareal: Max. 3,0 m²

 Installationsvinkler:
 •  Skrålys: 15-90 grader
 •  Rytterlys: 25-60 grader

VITRAL udfører altid statik- og panelberegning for konkrete 
projekter.

CERTIFICERINGER
A98 er et glastagssystem af højeste bæredygtige kvalitet 
med en række enestående egenskaber. Produktet opfyl-
der kravene til BR2020. A98 har en godkendt CE–mærk-
ning i henhold til DS/EN14351-1. Alle VITRAL’s produkter er 
testet, produceret og samlet på vores egen ISO-certifice-
rede fabrik under optimale produktionsforhold.

RÅDGIVNING OG BEREGNINGSSERVICE
VITRAL står til rådighed med rådgivning om udformning af 
glastage og ovenlys, U-værdi-beregning, statik- og panel-
beregning samt budget og tilbudsgivning. 

OM VITRAL
VITRAL har produceret og solgt glastagssystemer til det dan-
ske og udenlandske marked siden 1956. I dag tilbyder VITRAL 
nogle af de mest elegante og energibesparende glastags-
systemer. Vi ønsker at fremme menneskers trivsel og et godt 
indeklima gennem smuk udnyttelse af det naturlige lys.

VITRAL A/S 
Lyfa Parken, Måløv Byvej 229

DK-2760 Måløv

Tel. (45) 4718 0100

info@vitral.dk

www.vitral.dk

KONTAKT VITRAL
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