
A telOtéri ablakok felépitése
és elOnyei

A FAKRO tetötéri ablakok a Iegjobb alapanyagokbOl
és a Iegujabb tectinolOgiával készülnek. ami
nemcsak a kivátO mindséget biztositja, hanem
meghatãrozzák azokat a megoldásokat is,
melyek garantalják a tartOssãgot, biztonságot, a
kênyelmes használatot és a nagyon jó
hOszigetelO kepesseget.

A FAKRO tetOtéri ablakok tartOssãgát a
gondosan kiválasztott, legjobb minOség,
rétegragasztott, vákuumos eljárással telitett,
kétszer lakkozott erdeifenyO faanyag
telhasználãsa biztositja. A farészt kivülrOl UV
sugárzásnak és az idOjárás viszontságainak
ellenállO, poliészter bevonatU aluminium
profillemez boritja.

A tetätér metegen tartásában nagy szerepet
játszik a hötakarékos, a IegkedvezObb
hOãtbocsátási paraméterekkel (Uuveg 11
W/mK) rendelkezO üvegezés. A FAKRO
tetötéri ablakok ilyen jO hOszigetelése
mindenekelOtt annak kOszUnhetö, hogy az
egyik Uveg belsä oldalát a hösugárzásl
visszaverO ezUstréteggel vonjuk be. Ez
hozzájârut a téti idOszakban a hOveszteség
csOkkentéséhez, és nyaron korlátozza a
helyiseg tlzott telmelegedését.

A tethasznãtOk biztonsàgáról a tetOtéri abtakba
beszerett edzett, tbrésIIObb, igy jégesönek is
garantaltan ettenáIlO Uvegezés kezeskedik.

A FAKRO tetOtéri abtakoknát a hasznãlati
értéküket növelä megoldasok alkalmazása

nem csekély hatássat van a tetOterek
komtortjára. A modern épitOiparban a

légtUmOr nyilászãrOk alkalmazãsa
páralecsapódást eredményezhet. A

pãralecsapOdás	 jelenségének
korátozásAra szolgál a FAKRO

ablakoknál alkalmazott tokszellOzô,
mely zárt ablaknál is biztositja a friss

levegô állandô beäramlásãt, ami tehetOvO
teszi a gravitäciOs szellOzés megtelelO
mtiködését a tetOtérben. Ennek a szerkezetnek
- a legcsatorna megfelelO kiképzésének
kOszönhetOen - kivälO leg- és zajszUrO hatása
van, és mivel a tokrészben left kialakitva, nem
csOkkenti a hasznos iivegtelUletet sem.
A célszen] FAKRO vasalatok biztositják az
ablakok kenyelmes kezelését. A pant
szerkezete lehetOvé teszi, hogy az ablak kissé
nyitoti állapotban maradjon, valamint
megengedi a 180'-kal tOrténô elforgatast
ablakmosás céljâbOl.
Az ablakszãrny telsO részében elhelyezet
tolóretesz rOgziti a kissé kinyitoti, vagy a
tisztitáshoz eltorditott ablakot. Az ablak alsO
részén elhelyezett kilincs szerkezete
háromtokozatü reteszeléssel szabályozza a tok
és a szárny kOzOtti nyilás nagyságát a
helyiség kiszellOztetése céljábOl.
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