FTK-V U2
JANELA COM RUFO INTEGRADO
FÁCIL INSTALAÇÃO E FILTRO SOLAR
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JANELA BASCULANTE COM RUFO INTEGRADO

NOVO

FAKRO INTRODUZ A NOVA JANELA FTK-V U2
Dirigida a um segmento de mercado que exige um produto
com a melhor relação qualidade/preço. Graças ao projeto dos rufos que se
encontra integrado no conjunto e os esquadros fixados montados em fábrica na parte superior e inferior do quadro
permite que a sua instalaçăo seja rápida e simples como consequente economia de custos. Outra das suas vantagens
é que ao ultilizar uma só embalagem ocupa menos espaço com o transporte e seu armazenamento. Tem as mesmas
características técnicas que as janelas basculantes tradicionais da FAKRO.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Fabricada em madeira de pinho, com tratamento a vácuo e uma camada de verniz acrílico
Rufo integrado para cobertura ondulada e plana
Babador inferior de alumínio elástico
Esquadros de fixação instalados na parte superior e inferior do quadro
Manípulo elegante na parte inferior do quadro para facilitar a manobra abertura/fechamento com possibilidade de
regulação em duas posiçőes
• Inclinaçőes de instalação aceites: 25-90º
• Não se pode incorporar sistema de abertura elétrico.

ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS
Composição da vidraça
Vidro externo temperado 4mm
Câmara preenchida com gás argônio
Vidro interno
Valor U janela [W/m²K]
Valor U vidraça [W/m²K]
Resistência ao golpe
Juntas de vedação
Grade de ventilação
Entrada de ar
Possibilidade de micro-abertura
Manípulo

4H-16-4T
+
+
com uma camada de baixa emissão
1,5
1,1
Classe 3 – 450mm
1
+
Entre 10 e 20 m³/h
Sim, dois graus
Elegante cor cinza

CONSTRUÇĂO

Grade de ventilação
entrada de ar até 20 [m³/h]

Rufo superior elástico-enrolados
para transporte

Vidro exterior temperado,
Vidro interior com capa de baixa emissão,
Valor U= 1,1 W/m² K wg EN 674

Sistema de direção do caixilho

Manípulo elegante com
2 posiçőes de micro-abertura
Perfil exterior fabricados em aluminio
elemento inferior do rufo, com um
babador de 210 mm de largura

CERTIFICADOS
A janela FTK possui o selo CE conforme a norma europeia referente as janelas de telhado norma EN 14351-1

GARANTIA
FAKRO oferece uma garantia de 10 anos em todos os componentes da janela FTK-V U2 incluindo a vidraça.

ACESSÓRIOS
Ampla gama de acessórios na decoração interior e proteçăo solar exterior, exceto o estore externo manual
ARZ-H.
O projeto da janela não permite a instalação de sistemas elétricos de abertura.

Estore interno ARP

Estore veneziano AJP

Estore Plissado APS

Toldo Externo AMZ

Estore externo ARZ-E
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Estore ocultante ARF

