r

r

bringing
the
outside
in

Produktblad | SkyVision
TAKFÖNSTER

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

FINISH

VITRAL SkyVision är ett slätt designat takfönster som
maximerar mängden dagsljus utan att störande inramning
är synlig underifrån. Till skillnad från andra takfönster har
SkyVision Fixed och Comfort testats för slaghållfasthet
för att garantera den högsta säkerhetsstandarden. Våra
färdigtillverkade takfönster med två eller treglasfönster är
testade för stötar och slag enligt TN66/67 som skydd för
fall av dem som utför underhåll och rengöring av tak.

SkyVision är som standard målad i en väderbeständig
pulverlack, kulör RAL 7043/77 (mörk grå). Ytbehandlingen
på den inre sargen är vit lackfärg.

SORTIMENT
Det finns fyra SkyVision-produkter – Fixed, Comfort,
Walk-On och Circular. Fixed och Comfort kan levereras som
Ecoline (treglasglas fönster).

SKYVISION FIXED
SkyVision Fixed är en perfekt och vacker lösning när det
gäller att maximera naturligt ljus och enkel montering.

SKYVISION COMFORT (ÖPPNINGSBAR)
SkyVision Comfort är en lösning där ljus och naturlig
ventilation krävs. En elegant och funktionell lösning med
helt integrerad motor dold i sargen. Slaglängden för
kedjan i motorn är 300mm.

MATERIAL
SkyVision är tillverkat av högkvalitetsglas, aluminium och
trä. Det levereras komplett med sarg för enkel och snabb
montering på platta tak med svag lutning.

GLASTYP
SkyVision kan levereras med super low-E argonfyllt
tvåglasfönster. Alternativ för solljus kontroll finns att
få. SkyVision Ecoline finns med treglasfönster (med
kryptonfyllning).
Standard glas:
• 32mm low-E tvåglasfönster som standard
• Yttre glas 8mm klart härdat, 16mm argon med
distanslist i aluminium, inre glas 8,8mm low-E
laminerat säkerhetsglas. Ug=1.1 W/m²K
Ecoline glas:
• 32mm superlow-E treglasfönster som standard
• Yttre glas 6mm härdat klarglas, 6mm krypton med
TPS-distanslist, 4 mm härdat premium klarglas, 8mm
krypton med TPS-distanslist, inre glas 8.8mm klart
laminerat säkerhetsglas med low-E. Ug=0.7 W/m²K
Walk-On glas:
• 6+8+8mm, 8+8+8mm eller 8+10+8mm TVG glas
säkerhetslaminerat med 2x1.52 mm PVB. 16 mm TGI,
8.76 eller 10.76mm med low-E. Ug=1.3 W/m²K

SKYVISION WALK-ON
SkyVision Walk-On är ett fast takfönster som passar för
situationer som kräver hållfastighet för gång på glas.
Tack vare har ett dubbelglas på 52mm klarar Walk on en
belastning på upp till 500 kg per m². Det är möjligt att
lägga till screentryck för en halkfri yta.

U-VÄRDE
Fixed, Circular och Comfort:
• U-värdet för enheten är totalt sett 0.97 W/m²K*
Fixed/Comfort (treglasfönster):
• U-värdet för enheten är totalt sett 0,65 W/m²K*
Walk-On:
• U-värdet för enheten är totalt sett 1.06 W/m²K*
* U-värden är beräknade med 0° taklutning och baserade på en extern
ytarea: Arc= 3.72 m²
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FIXED/COMFORT (TREGLASFÖNSTER)
Med ett U-värde på endast 0,65 W/m²K för hela
takfönstret är Fixed/Comfort det mest energieffektiva av
alla SkyVision-produkter. Fixed/Comfort levereras med
robusta och högisolerade treglasfönster. En bra lösning när
miljöaspekterna och energibesparing är av högsta prioritet.

SKYVISION CIRCULAR
SkyVision Circular är ett runt takfönster med riktigt bra
U-värde. Circular är älskad av arkitekter som kan bryta av ett
rakt och hårt formspråk med ett runt takfönster. I SkyVision
Circular inkluderas inte sarg.

DIMENSIONER, MÖJLIGHETER OCH
BEGRÄNSNINGAR
• Kan installeras från 0-30° taklutning. Minst 4°

rekommenderas.
Sarg levereras från 150mm upp till 600mm, beroende
på vad projektet kräver.
• Skyvision Fixed: Längd 250-2900mm x bredd 2502900mm Maximal area (invändigt mått) = 2.8m².
• Skyvision Comfort: Längd 600-2000mm x bredd 6002000mm Maximal area (invändigt mått) = 2m².
• SkyVision Circular: Maximal area (invändigt mått) =
1.23m². Diameter 900-1350mm.
• SkyVision Walk-On: Längd 250-2000mm x bredd 2502000mm Maximal area (invändigt mått) = 2m².
• Fixed/Comfort (treglasfönster): Längd 300-2000mm x bredd
300-2000mm, Maximal area (invändigt mått) = 2m².

•

GARANTI
VITRAL SkyVision levereras med 10 års garanti och 2 års
garanti för motorer och annan elektronik. VITRAL SkyVision
följer de senaste bestämmelserna och är CE-märkt enligt
DS/EN14351-1. VITRAL har ISO9001:2008-certifiering.
SkyVision Fixed och Comfort har även CWCT TN66/67 ett
falltest för glastak för ökad säkerhet på tak.

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

KONTAKT OCH ÅTERFÖRSÄLJARE
Vitral Sverige

Scanlight

Vilenta

www.vitral.se

Kustgatan 64c

Storgatan 31

252 70 RÅÅ

330 26 Buresryd

Tel: 042268550

Tel: 0371 70009

info@scanlight.se

info@vilenta.se

www.scanlight.se

www.vilenta.se
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