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Bekväm och enkel användning, 
stil, teknisk prestanda och lång 
livslängd är ledstjärnor när vi 
utvecklar våra produkter. Allt 
för att du skall kunna njuta av 
många problemfria år med 
dina FAKRO takfönster.

FAKRO takfönster har större 
ljusinsläpp än konkurrerande 
produkter. Dessutom är de 
utrustade med automatiska 
ventiler (V40P) vilket hjälper till 

att skapa en hälsosam inom-
husmiljö, samtidigt som det 
skyddar mot värmeförluster.

Genom FAKROS eget banbry-
tande topSafe®-system är dina 
takfönster också utrustade 
med förstärkt inbrottskydd och 
skydd mot ofrivillig genom-
trampning direkt från fabrik. 

Miljövänlig och hållbar teknik 
har gjort det möjligt för FAKRO 

att skapa ett av världens mest 
energieffektiva takfönster – FTT 
U8 Thermo.

FAKRO har tillverkat högkvali-
tetsprodukter i över tjugo år. 
Genom att ständigt lansera 
innovationer höjer vi hela tiden 
standarden. FAKRO takfönster 
är alltid före sin tid.

Våra långa garantier ger dig extra trygghet.

Fakros takfönster är det första 
på marknaden med TUV-
godkännande.

20 års 
garanti mot   
    kondens    
mellan glasen   
  i isolerrutan

10 års 
 garanti på
    fönstrets
funktion 
och mot röta



Vi finns i

47
länder runtom

i världen
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Mer 

naturligt 

ljus
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NATURLIGT LJUS
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FAKRO takfönster ger dig mer 
ljus. Konstruktionen, där venti-
len är placerad i övre delen av 
karmen, ger mer naturligt ljus 
än konkurrenters produkter av 
samma storlek.

FAKRO proSky extra höga tak-
fönster skall placeras högt upp 
och är speciellt designade för att 
skapa mycket rymd och ljus.
Ju högre upp fönstret är place-
rat, desto större blir ljusinsläppet 
och ljusspridningen förbättras.

Handtagets placering i neder-
kant gör alltid takfönstret lätt 
åtkomligt. I FAKRO proSky-sorti-
mentet hittar du också bland de 
största höjdmåtten för takfönster 
på marknaden.

Handtaget i fönsterbågens undre del finns alltid inom räckhåll. 

www.fakrosverige.se
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Extermt 

energi-

effektiva 

takfönster 

sedan 2011
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I modernt byggande är det vik-
tigt med låga driftskostnader.
FAKROs sortiment omfattar 
ett antal mycket energisnåla 
takfönsterprodukter tex FTU-V 

U5, FTT U6 och FTT U8 Thermo, 
med U-värden så låga som 
0.58W/m2K. FTT U8 Thermo 
används tillsammans med den 
specialutformade värmeisole-

ringen EHN-AT.
FAKROs lösningar ger garante-
rad energibesparing.

Intäckningsplåt EHN-AT
Extra isolerad intäcknings-
plåt, ett högeffektivt sätt 
att garantera isoleringen av 
fönsterkarmen. 

VAR RÄDD 
OM VÄRMEN 

www.fakrosverige.se
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FAKROs takfönster skapar 
balans mellan passiv uppvärm-
ning, effektiv isolering och 

automatisk ventilation. På så 
sätt hjälper takfönstren till att 
skapa en skön och hälsosam in-

omhusmiljö utan att värme går 
förlorad. Automatisk ventilation 
är standard i FAKROs takfönster.

minskar onödig värmeförlust

ENERGI- 
BALANS

Ventil med auto-

matiskt luftflöde

www.fakrosverige.se
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Ett korrekt montage är a och 
o för att ditt takfönster skall 
fungera problemfritt och hålla 
i många år. Det påverkar ut-
seendet och är ockå en viktig 
underhållsfaktor.
FAKRO takfönster monteras 
med konsoler (vinklar) som 
gör att fönstren passar till just 

ditt tak, oavsett material och 
taklutning.
Takfönstren kan monteras på 
tre valfria djup. Med en ”högre” 
fönsterinstallation på N-nivå (3 
cm högre än standard) place-
ras fönstret högre och därför 
närmare taklinjen. Genom att 
sätta fönstret djupare i taket (J-

nivån, 3 cm lägre än standard) 
kan man minska värmeförlus-
ten. Val av installationsdjup 
påverkas av vilket takmaterial 
som bostaden har.
FAKRO installationstillbehör 
garanterar en tät anslutning 
mellan takfönstret och taket.

Effektivt och flexibelt

Två installationsalternativ

Tre installationsdjup

N V J

ENKELT
MONTAGE

Installation på takstol

Installation 
vid +3 cm

Installationsdjupet påverkas av bostadens takmaterial.

Installation 
vid 0 cm Installation 

vid -3 cm

Installation på läkt

www.fakrosverige.se
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Vårt montage:

enkelt
effektivt 

flexibelt
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FAKROs takfönster är utrustade
med topSafe förstärkningssys-
tem. Systemet används tillsam-
mans med härdat ytterglas 
vilket väsentligt förbättrar skyd-
det vid inbrottsförsök. TopSafe 
ökar också skyddet mot olyckor 

vid oavsiktlig genomtramp-
ning.
Detta sammantaget gör att alla
FAKROs produkter motsvarar
minst kategori III - EN13049 
(Impact Resistance). 

Vi vill känna oss trygga i hemmet

TRYGG HEMMA

Ökat 

inbrotts-

skydd

sedan 2008

www.fakrosverige.se
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ETT UNIKT SYSTEM
fönsterförstärkning topSafe

Ett system av speciellt 
utformade och monterade 
gångjärn försvårar på flera 
sätt forcering av bågen. 

Metallförstärkning som vä-
sentligt försvårar inbrott med 
användning av bräckjärn. 

Extra förstärkt slutbleck i karm.

www.fakrosverige.se
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Innovation är kärnan i all FAKROs 
forskning och utveckling. På vårt 
forsknings- och utvecklingscen-
trum strävar vi hela tiden efter 
att skapa lösningar som gör våra 
produkter ännu bättre.

Förutom topSafe-systemet,
har FAKRO utvecklat exempelvis 
preSelect® topp- och pivåfönster 
och proSky® (extra höga pivå-
fönster).
Innovation är vårt ledord, vilket

bland annat lett till att FAKRO 
idag har över 100 patent och 
patentansökningar.

 KREATIVITET
FÖRÄNDRAR    
  VÄRLDEN

103
patent och patent-

ansökningar

Det första patentansökan 

gjordes 1997

www.fakrosverige.se
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Den nya generationen PreSelect takfönster är utrustade med ett 
unikt beslagssystem som ger två olika öppningssätt; antingen 
topphängt eller som pivåfönster. Båda varianterna med stabil och 
säker funktion. Du ändrar enkelt öppningssätt med en preSelect-
reglage i karmen.

Från vanligt, tråkigt tak till ny balkong! Takfönsterbalkongen 
FGH-V/U har kombinationsfönsterbågar som skapar en  
balkong med sidoräcken när de öppnas. Ett fantastiskt lyft  
för ditt hem!

Vid utvecklingen av vårt säkerhetsfönster ”Secure” har vi tagit 
trygghet på allvar. Förutom tillämpningen av topSafe, utrustas 
fönstret med ett system som förhindrar att själva fönsterglaset 
kan tas ut, samt med säkerhetsglas (P2A). 

Enkel att använda, praktisk och snygg. Den elektriska markisen
styrs med fjärrkontroll till den avskärmning du önskar. Vill du 
slippa bekymra dig ställer du in den på automatik! Då styrs 
markisen av solljuset.

www.fakrosverige.se
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UTSEENDET
SPELAR 
ROLL

Form och 

kvalitet
vår prioritet
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Takfönster är ett inredningsverk-
tyg med fantastiska möjligheter. 
FAKROs takfönster passar till de 

flesta hus, smaker och stilar. 
Det är bara att börja skissa på din 
egen lösning!

www.fakrosverige.se



FAKRO ANDRA TAKFÖNSTER
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Nyckelkravet för varje FAKRO produkt är högsta kvalitet och hållbarhet.

Ett säkerhetssystem som låser fast glaset i bågen så att det inte 
kan lyftas ut.

Hörnskyddet är en ny patentansökan där fönsterprofilernas fogar garanterar problemfri funktion 
även under extrema väderförhållanden och minskar därmed avsevärt risken för sprickbildning 
i hörnen.

FAKRO takfönster levereras med en extra tätning, vilket förbättrar 
lufttäthet även under extrema väderförhållanden. Tätningen hjäl-
per dessutom till att minska ljud och buller utifrån.

Distanslist mellan glasen som inte leder värme, sk ”varm kant” TGI 
minskar värmeförluster och risken för kondens på glaset. 

Trädetaljer i FAKROs takfönster är lamellimmade, fingerskarvade 
och vakuumimpregnerade och de utsatta ytorna täcks med flera 
lager högkvalitativ färg för att ge formstabilitet, långvarigt skydd
och en vacker, lättskött yta.

fördelar med FAKRO takfönster

LÖSNINGAR

Fönsterbågens konstruktion ger optimal passform mellan tätning
och profiler, vilket underlättar både montage och underhåll. 

www.fakrosverige.se
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FAKROs fönster håller högsta 
klass vad avser livslängd och 
energieffektivitet, samtidigt 
som de tillverkas av förnyelse-

bara och återvinningsbara
material.
Vårt gröna tankesätt genomsy-
rar hela företaget, från pro-

dukter och råvaruanvändning 
till förvaltningsplanering och 
rationell avfallshantering.

Grönt
företag

MILJÖ OCH
HÅLLBARHET

www.fakrosverige.se



I ett 1 1/2-planshus med
mycket snedtak kan det vara
svårt att få in tillräckligt med
ljus i övervåningen. Med tradi-
tionella fönster som placeras
i husets gavlar blir mitten av

huset mörk. Takfönster är den 
perfekta lösningen.
I detta hus renoverades övervå-
ningen och de centrala delarna
av huset blev utan dagsljus.
Med ett stort takfönster

i sovrummet blev det ett
helt nytt rum - ljuset flödar
in. Det som tidigare upplevdes
som en mörk vrå blev nu ett
rum fyllt av ljus och värme.

med takfönster från FAKRO

20

HELT NYA RUM

Före
och

efter

FÖRE

www.fakrosverige.se



Badrummet var mörkt, slitet 
och tråkigt att vistas i. Varje 
gång man skulle in i rummet 
var man tvungen att tända 
belysningen. Rummet hade en 

instängd känsla. För att komma 
till rätta med detta valdes 
takfönster som lösning. Dels 
för att släppa in ljuset i rummet 
men även för att ge ny form 

åt badrummet. Sagt och gjort, 
någon månad senare hade man 
ett helt nytt rum - ett fräscht 
rum med naturligt ljus från det 
nya takfönstret.

21

FÖRE

www.fakrosverige.se
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Tekniska specifikationer

FÖNSTERGUIDE

www.fakrosverige.se

TAKFÖNSTER

Typ

13
0 

cmα 50°
Beteckning FTU-V U3 FTU-V U5 FTU-V L3 FTU R1 FTU-V U3

Z-Wave
FTU-V U5
Z-Wave

FTU-V L3
Z-Wave FTT/U U6 FTT/U U8

Thermo
FTU-V P2

Secure

Bild

Trä Trä Material Trä Trä Trä Trä

ü ü ü ü ü üVakuumimpregnering

Lack Tre lager Tre lager Tre lager Tre lager Tre lager Tre lager

—V40PLuftintag —V40P — V40P

Glaspaket Med en kammare  Med en kammare Med en kammare  Med två kammare Med tre kammare Med en kammare

Glasets U-värde 1.1 W/m2K 0.5 W/ 2m K 1.1 W/ 2m K 1. W1  2m K/ 1. W1  2/ Km 0.5 W/ 2m K 1.1 W/ 2m K 5. W0  2/ Km  23.0 W K/m  21.1 W K/m

1.3 W/m2KU-värde hela konstruktionen 1.0 W/ 2m K 1.3 W/ 2m K 3. W1  2/ Km 3. W1  2/ Km 1.0 W/ 2m K 1.3 W/ 2m K 8. W0  2/ Km 0.58 2W K/m  23.1 W K/m

Ljudisolering Rw 32dB 33dB 35dB 39dB 32dB 33dB 35dB 38dB 36dB 35dB

ü ü ü üüütopsafe-system

Handtag elegant —elegant elegant elegant elegant

üü —— — üVädringsläge

4 4 4 5 5 4Tätningssystem

Taklutning 15-90o 15-90o 15-90o 15-70o 15-70o 15-90o

10 10Sida 12 14 16
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Vi reserverar oss mot tryckfel och förbehåller oss rätten till ändringar.
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TAKFÖNSTER

BALKONGFÖNSTERMED HÖG PIVÅHÄNGNING FÖR TAKTILLTRÄDE

Typ
α 35°

1
1

11
1

10
cmc 0

mc 00 
cmmmm

111111
00 

c
0

c
0

c
0 

cmcmmm
α 35°

1
mc 01
mc 011

Beteckning FPU-V U3
preSelect

FPU-V U5
preSelect

FPU-V L3
preSelect

FYU-V U3
proSky

FDY-V/U U3
Duet proSky FGH-V/U P2

Galeria
BDL/U L3
BDR/U L3
BVP/U L3

FWR/U
FWL/U

Bild

Trä Trä Material Trä Trä Trä Trä

ü üüüüüVakuumimpregnering

Lack Tre lager Tre lager Tre lager Tre lager Tre lager Tre lager

V40PLuftintag V40P V40P —V40P —

Glaspaket Med en kammare Med en kammare  Med en kammare  Med en kammare Med en kammare Med en kammare 

Glasets U-värde 1.1 W/m2K 0.5 W 2m K/ 1.1 W 2/ Km  21.1 W K/m  2KW1.1 /m  2KW1.1 /m  2KW1.1 /m  2KW1.1 /m

1.3 W/m2K 1.0 W 2/ KmU-värde hela konstruktionen 1.3 W 2/ Km  23.1 W K/m  2KW1.3 /m  2KW1.5 /m  2KW1.3 /m  2KW1.6 /m

Ljudisolering Rw 32dB 33dB 35dB 32dB 32dB 35dB 37dB 34dB

ü ü ü ü — —topsafe-system

Handtag elegant elegant elegant elegant   milstnagele

ü

standard

ü ü —— +Vädringsläge

4 22444Tätningssystem

Taklutning o20-6515-55o (85o) 25-65o 35-55o

Sida 2018

15-55o

20 22

takfönster 15-55o

3424
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Med FAKRO installa-
tionstillbehör får man 
en tät anslutning mellan 
takfönstret och takets 
konstruktion.

till dina takfönster

INSTALLATIONSTILLBEHÖR
Utvändiga 
installationstillbehör
Då det finns många typer av 
takmaterial erbjuder vi ett brett 
urval av vädermotståndskrafti-
ga intäckningsplåtar, allt för att 
få ett tätt takfönstermontage.
Tätkrage används för att yt-
terligare täta mellan takfönstret 

och taket, används tillsammans 
med intäckningsplåten och är 
en viktig del för att få en kor-
rekt installation.

Invändiga 
installationstillbehör
Invändig diffusionsspärr för-
bättrar tätningen mot fönstret 

invändigt och hindrar fukt från 
att nå isoleringsmaterialet.

Utsalning (smyg)
Utsalningen är utformad för en 
snabb och effektiv montering, 
samtidigt som den ger en fin 
inramning av takfönstret. 

www.fakrosverige.se



Med tillbehör från FAKRO kan man kombine-
ra funktionalitet med ett attraktivt utseende.

Solskydd
Bland tillbehören som ger skydd mot solljus och 
värme finns rullgardiner, persienner, plisségardiner 
samt utvändiga markiser och jalusier som manöv-
reras manuellt eller elektriskt.

25

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Kombinera

funktion

och utseende

www.fakrosverige.se



KULÖRGRUPPER 
TILL SOLSKYDD
ARS och ARP kulörgrupp 1

ARS kulörgrupp 2

ARP kulörgrupp 2

036 206 207 208 212

036 212 213 215 224

213 215 224 225

ARF kulörgrupp 1

ARF kulörgrupp 2

ARF kulörgrupp 3

051 052

053 054 055 056 057 058 059 226

227 231 232 233 255 256 257 258

259 260 261 262 263 264 265

N53 N55 234 235 236 237 N255 238

239

Rullgardin (mörkläggande)

Rullgardin

Kulörprovers tryckfärger är 
endast vägledande och kan 
avvika mot produkterna.
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001 002 003 004 005 006 007 008

009 010 011 012 013 014 015 016

203 204 216 217 218 219 220 221

246 247 248 249 250 251 252 253

254 266 267 268

222 223 240 241 242 243 244 245

För 

mörk-
lägg-
ning

www.fakrosverige.se



AJP kulörgrupp 1

AJP kulörgrupp 2

140

141 142 143 144 145 146 147 148

149 150 151 152 153 154 155 156

157 158 159 160 161 162 163 164

165 166 167 168 169

Persienn

APS kulörgrupp 1

AMZ kulörgrupp 1

Plisségardin

Markis och rulljalusi

APS kulörgrupp 2

AMZ kulörgrupp 2

080 081 082 083

089 094 090 091 092 093

076 077 078 079

071 072 073 074 075

Kulörprovers tryckfärger är 
endast vägledande och kan 
avvika mot produkterna.
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Vi reserverar oss mot tryckfel och förbehåller oss rätten till ändringar.
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Kontakta din återförsäljare:
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