
BESKRIVNING AV PRODUKTEN 
VITRAL har utvecklat ett nytt hållbart glastak i större 
format som benämns A98. Namnet syftar både på 
panelmaterialet, som är av aluminium, och på profilens 
djup som är endast 98 mm.

Med A98 har VITRAL skapat ett system för glastak där 
hållbarhet, funktion och estetik har kombinerats med 
ett antal unika egenskaper för att skapa en verkligt 
anmärkningsvärd produkt.

I kombination med systemets smala ramar och låga 
profiler ger A98 ovanligt mycket dagsljus i byggnaden.

MATERIAL  
A98 är tillverkat av högkvalitativt glas, aluminium, plast 
och gummi. Ramprofilerna är termiskt isolerade med en 
innesluten PUR-kärna. 

GLASTYP 
A98 levereras med treglasfönster med superlow-E glas 
och varm kant spacer och argonfyllda mellanrum. 

Alla paneler använder härdad glas ute och laminerad glas 
inne. Ett komplett sortiment av multi-coatede glas för sol-
kontroll finns för att passa ihop med projektet.

U-VÄRDE
Paneler med tredubbla glas:
 •  U-värde – 0,79 W/m²K för hela inramade panelen. 
 •  Glas - 0.5 W/m²K.  

* U-värden beräknas enligt EN14351 (del av CE-standard). 
 Det specifika U-värdet för takfönstret beräknas individuellt för varje fall. 

FINISH
VITRAL A98 finns i natur anodiserat aluminium eller 
polyasterbelagd finish, i den RAL-färg du behöver. 
Kontakta oss för mer information. 

MONTERING – FÄRDIGT ATT INSTALLERA
A98 har tätats och gjorts monteringsfärdigt före leverans 
till platsen. På det sättet säkerställs en konsistent 
kvalitet och prestanda och säkerhet på platsen. 
Prefabricerade produkter innebär också en snabb och 
säker installationsprocess och ökar entreprenörens 
konkurrenskraft.

VENTILATION
Liksom alla VITRALs system erbjuder EN98 ”osynliga” 
öppningsbara paneler. Det innebär att man slipper 
extra inramningar eller sidohängda fönster som stör 
takfönstrets synliga ljusflöde och försämrar prestandan. 
A98 utvecklar den här funktionen ytterligare genom att 
helt integrera motorn inom fönsterramen, den är dold helt 
och hållet. Estetisk utformning, funktion och prestanda i 
ett enhetligt system.

Upp till 50 % av panelerna kan göras öppningbara.
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DIMENSIONER, MÖJLIGHETER OCH           
BEGRÄNSNINGAR 
A98 finns att få som takfönster med enkel lutning, dubbel 
lutning och pyramidform, med en rad alternativ för gavlar, 
med flera lager, vinkelrännor och takvinklar. A98 kan även 
monteras vertikalt.

Profilmått:
•  Höjd: 98 mm
•  Bredd: 52 mm

Panelmått:
• Höjd: 260-3500 mm
• Bredd: 260-1200 mm
• Panelarea: max. 3 m²

Installationslutningar:
• Takfönster med enkel lutning: 15-90° 
• Takfönster med dubbel lutning: 25-60° (15° med fullt understöd)

Panelstorleken beror på lutningsvinkeln och andra statiska 
förhållanden. VITRAL utför statiska beräkningar för varje 
projekt.

CERTIFIKAT
A98 är CE-märkta enligt EN14351-1. A98 är fabrikstillverkat 
och fabriksmonterat på VITRALs toppmoderna ISO-
certifierade fabrik i Litauen. Precis som alla VITRAL-
produkter har A98 testats av oberoende testinstitut vilket 
uppnår enastående prestanda.

SUPPORT & BERÄKNINGSSERVICE
Vi på VITRAL är alltid redo att svara på dina frågor om 
våra produkter, takfönster, U-värden, statiska beräkningar, 
budgetpriser och detaljer. 

OM VITRAL
VITRAL är känt för att tillverka takfönster som erbjuder 
enastående kvalitet, prestanda och estetik. Dessa enkla 
kvaliteter är kärnan i alla bra och pålitliga byggnader, så 
varför kompromissa? 
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Vitral Sverige
John Lagebro

E-mail: jl@vitral.se

Tel: +46 (0) 707 474 111

KONTAKTINFORMATION

www.vitral.se

Fasadglas AB
E-mail: info@fasadglas.se

Tel: +46 (0) 8-704 74 00

Tel: +46 (0) 46-27 00 880

Tel: +46 (0) 18-13 76 08

Scanlight
E-mail: info@scanlight.se

Tel: +46 (0) 42 26 85 50
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