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Glas
P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4-mm glas varav 
ett energiglas. 16 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld 
med Argon.

Ytbehandling
För in- och utvändig ytbehandling, se separat kulörguide.

Hängningsbeslag

Standardhandtag Hoppe London, aluminium silver (F1), 
levereras monterat. 

Stängningsbeslag 
Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.

Öppning och vädring
Fast vädringsläge i slutbleck.

Öppet fönster, 90° öppningsvinkel: 
Ett fönsters fria öppningsmått bör enligt BBR vara minst 0,50 m 
på bredden och minst 0,60 m på höjden, dock bör summan  
av bredd och höjd vara minst 1,50 m.

För vridfönster innebär detta att minsta modulhöjd som klarar an-
givna krav är 14 M och minsta modulbredd blir då 11 M.  
(Uträkning breddmått: Total karmytterbredd - 
107 mm = fritt öppningsmått).

Flerluft

Utsida, vädringsläge Insida

Utsida

Fakta
Produkttyp  Utåtgående Vridfönster.

Produktfamilj Etrifönster utåtgående.

Modellbeteckning Vridfönster EA-VFU .

Öppningsbarhet
Vridfönster, utåtgående glidhängt. Vridbeslag, sk glidhängning, 
gör fönstret horisontellt svängbart 180° utanför fasaden.

Material
Träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad.

Impregnering
Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. 
Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm 
i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett gott skydd mot 
röta vilket möjliggör långtgående rötskydds-garantier.

Glasningsutförande
3-glas isolerruta monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

U-värde
1,2 W/m2 °K, ned till 0,9.

Modulbredd  

 

min 4 M, max 20 M

Modulhöjd  
min 4 M, max 18 M

 

Karmdjup 
115 mm.

 

P-märkning 
P-märkt enligt gällande regler.

CE-märkning  
Denna produkt är CE-märkt

Vridfönster

Certifierad
ISO 14001

Kvalité- och miljöcertifiering
Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001.2015 samt enligt 
miljöledningssystemet ISO 14001.2015.

Vridbeslag i gulkromaterat stål. Med yttersta delen vitlackerad till 
vita fönster. Till övriga kulörer är beslaget utvändigt klätt med 
aluminiumprofil i samma kulör som övrig aluminiumbeklädnad.

Erbjuds även i utförande med 2- och 3-luft samt 
i kombinationer med fast karm.

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.


