
FTS- V Z1
JANELA BASCULANTE STANDARD

As Janelas basculantes FTS-V Z1, estão equipadas 
com dobradiças colocadas a meia altura da folha 
móvel. É uma janela de fácil utilização, graças ao 
manípulo instalado na parte inferior da folha mó-
vel. O manípulo permite, para além do mecanismo 
de bloqueio, 2 posições de ventilação entreaberta. 
A FTS-V Z1 possui uma entrada de ar regulável 
V10 de pequeno caudal. Um trinco de segurança 
permite bloquear a folha móvel a 180°, para uma 
limpeza simples do vidro externo.



CARACTERÍSTICAS
 � Fabricada em pinho silvestre de primeira qualidade, lamelado colado, impregnado por vácuo,
 � Madeira revestida com verniz acrílico ecológico, de resistência elevada ás intempéries e á radiação ultravioleta,
 � Vidro externo temperado, espaço entre os vidros preenchido com gás argônio,
 � Manipulo standart na parte inferior da folha móvel com possibilidade de regular em duas posicões,
 � Inclinações de instalação aceites: 15-90°,
 � Possibilidade de montar o sistema de controle eléctrico.

RufoS
O Rufo é essencial para uma instalação correta das janelas de telhado. 
O rufo escoa a água da chuva e da neve, protegendo também a janela 
do vento. Devido aos diferentes tipos de rufos, torna-se possível mon-
tar as janelas FAKRO em todos os tipos de telhado.

ACESSÓRIoS PARA AS JANELAS DE TELHADo
Os acessórios proporcionam uma oportunidade de controle de luz, reduz o excesso do calor no verão e econo-
mia de energia no inverno. Temos uma variedade de modelos e cores. Os acessórios garantem harmonia com a 
janela e a decoração de cada interior.

DImENSõES fTS-V Z1

Dimensões [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

Superficie vidrada (m²) 0.22 0.29 0.38 0.47 0.47 0.59 0.73 0.75 0.92 0.95 1.16 0.92 0.85
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Estore veneziano AJP Mosquiteiro AMSEstore ocultante ARFEstore standard ARS Estore externo ARZToldo Externo AMZ

EHN rufos para coberturas 
de forte relevo até 90 mm

ESV rufos para telha fina

www.fakro.com


