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Fönsterfakta
Fönstertyp
Avsikten med L-formade kombinationsfönster är att takfönstret 
skall fortsätta ner i väggen. Detta ger avsevärd ökning av den 
mängd ljus som kommer in i rummet och ger ökat synfält utåt. 
Det L-formade kombinationsfönstret kan kombineras med varje 
standardtakfönster.

Inåtgående - Inåtgående sidhängt med tiltfunktion, 
   välj höger- eller vänsterhängt.
Underkantshängt - Inåtgående tiltfunktion.
Fast - Fast karm.

Material
Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat 
eller klarlackat som standard.

Trädetaljer
Lamellimmad och fingerskarvad furu.
Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager 
vit (NCS S 0502-Y), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 
lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot 
röta och en slitstark jämn vit yta.
I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och  
UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

Aluminiumbeklädnad
Beklätt utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler.
Som standard pulverlackat i kulör RAL 7022. Koppar, titan-zink eller 
pulverlackering i RAL- kulörer som tillval. 
 
Glas
2- eller 3-glas isolerruta, se respektive produkt.

Taklutning
Kombineras med takfönster i lutning 15-55°.

U-värde
0,88 - 1.3 W/m2 K.

Ventil
L-format kombinationsfönster levereras alltid utan ventil.

CE-märkning
Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

L-format kombinationsfönster

Garanti
Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och 
underhåll följs, lämnar FAKRO:
-  10 års garanti på funktion 
-  10 års garanti mot röta
-  FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan     
 glasen.

Tillbehör
FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I 
sortimentet ingår persienner, plisségardiner,  rullgardiner, markiser, 
beslagspaket m m.

20 års 
garanti mot   
    kondens    
mellan glasen   
  i isolerrutan

10 års 
 garanti på
    fönstrets
funktion 
och mot röta
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Inåtgående Standard
L-format kombinationsfönster

Fakta
Produkt
Inåtgående vertikalfönster.

Produktförkortning
BDR/U P2 (höger), BDL/U P2 (vänster).

Hängningsbeslag
Det inåtgående kombinationsfönstret kan öppnas på två olika sätt: 
horisontellt eller vertikalt. Bågen kan vridas horisontellt max 11 cm 
eller vertikalt max 90°. För båda öppningsmetoderna används ett 
handtag på sidan av bågen. Denna fönstertyp erhålls med lås som 
standard. Handtaget sitter till höger eller till vänster.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och 
genomtrampning), extra isolerande distans “varmkant“ mellan glasen 
samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som 
standard.

U-värde
1.3 W/m2 K.

Ljudreduktion
Utan ventil Rw = 37 dB (Rw+Ctr 32 dB).

Bredd

55 66 78 94 114 134

H
öj

d

60

75

95

115

137

Storleksguide (standard)

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom 
tabellens begränsningar.



3 (7)

www.fakrosverige.se

Inåtgående Super
L-format kombinationsfönster

Fakta
Produkt
Inåtgående vertikalfönster.

Produktförkortning
BDR/U P5 (höger), BDL/U P5 (vänster).

Hängningsbeslag
Det inåtgående kombinationsfönstret kan öppnas på två olika sätt: 
horisontellt eller vertikalt. Bågen kan vridas horisontellt max 11 cm 
eller vertikalt max 90°. För båda öppningsmetoderna används ett 
handtag på sidan av bågen. Denna fönstertyp erhålls med lås som 
standard. Handtaget sitter till höger eller till vänster.

Glas
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och 
genomtrampning), extra isolerande distans “varmkant“ mellan glasen 
samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som 
standard.

U-värde
0,88 W/m2 K.

Ljudreduktion
Utan ventil Rw = 38 dB (Rw+Ctr 33 dB).

Bredd
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Storleksguide (standard)

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom 
tabellens begränsningar.
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Underkantshängt Standard

Fakta
Produkt
Underkantshängt vertikalfönster.

Produktförkortning
BVU P2.

Hängningsbeslag
Underkantshängt öppnas horisontellt till max 12 cm. Handtaget sitter 
på den övre delen av bågen. 

Handtag
Greppvänligt låsbart handtag i naturanodiserat aluminium.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och 
genomtrampning), extra isolerande distans “varmkant“ mellan glasen 
samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som 
standard.

U-värde
1.3 W/m2 K.

Ljudreduktion
Utan ventil Rw = 37 dB (Rw+Ctr 32 dB).

Bredd
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Storleksguide (standard)

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom 
tabellens begränsningar.

L-format kombinationsfönster
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Underkantshängt Super

Fakta
Produkt
Underkantshängt vertikalfönster.

Produktförkortning
BVU P5.

Hängningsbeslag
Underkantshängt öppnas horisontellt till max 12 cm. Handtaget sitter 
på den övre delen av bågen. 

Handtag
Greppvänligt låsbart handtag i naturanodiserat aluminium.

Glas
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och 
genomtrampning), extra isolerande distans “varmkant“ mellan glasen 
samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som 
standard.

U-värde
0,88 W/m2 K.

Ljudreduktion
Utan ventil Rw = 38 dB (Rw+Ctr 33 dB).

Bredd
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Storleksguide (standard)

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom 
tabellens begränsningar.

L-format kombinationsfönster
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Fast karm Standard

Fakta
Produkt
Fast karm vertikalfönster.

Produktförkortning
BXU P2.

Hängningsbeslag
Fastkarm är en variant av det L-formade kombinationsfönstret med 
fast karm som ej kan öppnas. 

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och 
genomtrampning), extra isolerande distans “varmkant“ mellan glasen 
samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som 
standard.

U-värde
1.3 W/m2 K.

Ljudreduktion
Utan ventil Rw = 37 dB (Rw+Ctr 32 dB).

Bredd
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Storleksguide (standard)

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek 
inom tabellens begränsningar.

L-format kombinationsfönster
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Fast karm Super

Fakta
Produkt
Fast karm vertikalfönster.

Produktförkortning
BXU P5.

Hängningsbeslag
Fastkarm är en variant av det L-formade kombinationsfönstret med 
fast karm som ej kan öppnas. 

Glas
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och 
genomtrampning), extra isolerande distans “varmkant“ mellan glasen 
samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som 
standard.

U-värde
0,88 W/m2 K.
 
Ljudreduktion
Utan ventil Rw = 38 dB (Rw+Ctr 33 dB).

Bredd
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Storleksguide (standard)

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek 
inom tabellens begränsningar.

L-format kombinationsfönster
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