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TAKFÖNSTER

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

U-VÄRDE

VITRAL A74 är ett panelbaserat takfönster med profiler
i aluminium. A74 kännetecknas av snygg design med
väldigt smala och låga profiler. A74-systemet behöver
inte en extra bärram som många andra glastak på
marknaden. Det innebär att varje panel kan öppnas utan
extra infattning, och därmed bibehålla låga U-värden,
kontrollera kostnaderna, enkel montering och maximera
mängden dagsljus genom systemet: termiskt isolerat
raminfattat takfönster för vanliga byggnader!

Paneler med tvåglasfönster:
• U-värdet för A74-systemet är totalt sett 1,6 W/m²K.*
• U-värdet för glaset är 1,1 W/m²K.
Paneler med treglasfönster:
• U-värdet för A74-systemet är totalt sett 1,0 W/m²K.*
• U-värdet för glaset är 0,7 W/m²K.
* U-värden beräknas enligt EN14351 (del av CE-standard).
Det specifika U-värdet för takfönstret beräknas individuellt för varje fall.

YTA
VITRAL A74 finns i naturanodiserat aluminium eller
pulverlackad i valfri RAL-färg. Tex. Vit invändig och
antracitgrå utvändigt. Kontakta oss för mer information.

MONTERING – FÄRDIG ATT INSTALLERA

MATERIAL
VITRAL A74 takfönster är tillverkat av högkvalitativt
glas, aluminium, plast och gummi. Ramarna är termiskt
isolerade mot angränsande material och har en
integrerad PUR-kärna i profilen. Samtliga material är
återvinningsbara.

GLASTYP
VITRAL A74 takfönster använder low-E glas med
argonfyllning och ”varm kant” spacer. VITRAL A74
takfönster finns också som treglasfönster med super
low–E glas med kryptonfyllning. Alla paneler är uppbyggda
med härdat glas på utsidan och laminerat säkerhetsglas
invändigt. Ett komplett sortiment av multi-coatede glas
för solskydd finns för att passa till varje unikt projekt.

VITRAL A74 levereras i förfabricerade paneler för säkrare
och snabbare installation på plats. De helt inramade
panelerna ger stöd och kantskydd för glaset vilket
minimerar risken för bräckage och skador vid leverans och
montering. Installationen av A74-systemet börjar med att
montageprofilerna som från fabrik tillverkats med urfrästa
hålrum leder panelerna in i exakt rätt läge. När panelen
kommit på plats kopplas den samman med profilen och
fastlåses enkelt och snabbt. Ett förutbestämt utrymme
skiljer varje panel åt och fungerar som en skarv för
rörelse. Dubbla lager av tätningar finns hela vägen runt
om panelerna vilket ger en termisk och lufttät enhet.

VENTILATION
VITRAL är ensam i sitt slag om att ha dold
öppningsmekanism i hela sitt sortiment. Andra
system såsom utfackningsväggar eller stora öppna
glaskonstruktioner kräver extra bärramar som resulterar
i förlust av termisk prestanda, krångligare montage,
mindre ljusinsläpp och ett försämrat estetiskt utryck.
VITRAL A74 integrerar sömlöst öppningsbara paneler
utan extra ramar vilket ger naturlig ventilation samt rök
och brandventilation, utan prestandaförlust. Varannan av
panelerna kan göras öppningsbara direkt vid montage
eller vid en senare tidpunkt så att utrymmet garanterat är
svalt och luftigt när det behövs.
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DIMENSIONER, MÖJLIGHETER OCH
BEGRÄNSNINGAR
VITRAL A74 takfönster erbjuder många möjligheter för att
få ens idéer förverkligade, såsom lanternin, sadeltak, gavlar,
takvinklar, vinkelrännor och pyramidformer och enkla eller
flera lager. VITRAL A74 takfönster kan också installeras
vertikalt.

Profilmått:

•
•

Höjd: 74 mm
Bredd: 50 mm

Panelmått:

•
•
•

Höjd: 250-2900 mm
Bredd: 250-1200 mm
Panelarea: max. 2 m²

Installationslutning:

•
•

Takfönster lanternin: 15-90°
Takfönster sadeltak: 25-60° (15° med fullt understöd)

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

GARANTI
VITRAL A74 levereras med 10 års garanti och 2 års
garanti för öppningsmotorer. VITRAL A74 är CE-märkt
enligt EN14351-1. A74 takfönster kan också vara en del
av byggnadens strategi för bränder – EN12101-2 naturlig
rök- och brandventilation. VITRAL har ISO9001:2008certifiering.

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

KONTAKTINFORMATION
Vitral Sverige

Fasadglas AB

Scanlight

John Lagebro

E-mail: info@fasadglas.se

E-mail: info@scanlight.se

E-mail: jl@vitral.se

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

Tel: +46 (0) 42 26 85 50

Tel: +46 (0) 707 474 111

Tel: +46 (0) 46-27 00 880
Tel: +46 (0) 18-13 76 08
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