4-PANS
DAKRAAM

DE MODERNE EN
COMPLETE OPLOSSING

UNIEK IN ZIJN SOORT
Het FAKRO 4-pans dakraam is uniek in zijn
soort. De voordelen voor u op een rij:
•
•
•
•
•

Uitstekende isolatiewaarde van het
complete dakraam U=1,4 W/m2K.
Het dakraam is uit te breiden met
binnen- en buitenzonwering.
Het raam is makkelijk te reinigen door
het 180° te kantelen.
Voorzien van geïntegreerd gootstuk.
Onderhoudsvrije kunststof afwerking
verkrijgbaar.

Afmeting dakraam*

50 x 62 cm

Adviesprijs

op aanvraag

* Exclusief gootstuk.

UITSTEKENDE ISOLATIE
Een goede isolatie van uw dak is essentieel voor het terugdringen van het
energieverbruik. Het moderne 4-pans dakraam (FTK-W) past hier perfect bij,
dankzij de HR++ beglazing en de unieke isolatiewaarde van U=1,4 W/m2K.
Hiermee voldoet het aan het huidige Bouwbesluit, waardoor het zowel in
renovatie als in nieuwbouw toe te passen is.

LANGE LEVENSDUUR
Om een lange levensduur te garanderen, is het grenenhouten kozijn vacuüm
geïmpregneerd en voorzien van twee acryl laklagen. De witte toplaag zorgt voor
een frisse en moderne uitstraling.

Aan de buitenzijde zijn duurzame materialen gebruikt:
• Aluminium voor de profielen en gootstukken.
• Lood voor de onderslabbe.
Beide materialen zijn voorzien van een polyester poedercoating.

De CE-markering op een product toont aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en
mag worden verhandeld.
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HET BESTE BEDIENINGSGEMAK
Vaak is het lastig om een dakraam te openen. Door
toepassing van de speciale onderbediening (zie
afbeelding) is dat verleden tijd. Hierdoor is het
heel gemakkelijk om het raam te bedienen, ook bij
hoger geplaatste dakramen.
Het dakraam beschikt over twee kierstanden.
Daarnaast kunt u de raamvleugel 180° draaien
om zo eenvoudig het glas aan de buitenkant te
reinigen.

UITBREIDBAAR MET ACCESSOIRES
Verduisteringsrolgordijn
Het verduisteringsrolgordijn ARF biedt een perfecte bescherming tegen
zonlicht, door het volledig verduisteren van de ruimte. Het rolgordijn is
gemaakt van een elegante, eigentijdse stof en voorzien van een zijgeleiding.
Dit zorgt voor 99% verduistering van de ruimte.
Afmeting

Beschikbaar in de kleuren wit/crème en blauw.

50 x 62 cm

Adviesprijs op aanvraag

Screen
De screen AMZ biedt een optimale bescherming tegen oververhitting en
u geniet van uitzicht naar buiten toe. Het speciale weerbestendige doek
reflecteert zonlicht voordat het glas wordt bereikt en biedt bescherming tegen
opwarming op zonnige dagen.
Afmeting

Beschikbaar in de kleur antraciet (afbeelding).

50 x 62 cm

Adviesprijs op aanvraag

EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE
Montage is eenvoudig en snel dankzij het slimme bevestigingssysteem. Door de geïntegreerde gootstukken plaatst u het 4-pans
dakraam als één geheel in het dak. Met vier montagestrips (zie
afbeelding) bevestigt u vervolgens het raam op het dak.
Over de afwerking hebben wij al voor u nagedacht. Het dakraam
is uit te breiden met een makkelijk te installeren, onderhoudsvrije
binnenafwerking van wit kunststof. Fris en eigentijds.

www.fakro.nl | 3

Bel ons voor een advies op maat:
FAKRO Nederland bv
024 397 8095
info@fakronederland.nl
www.4pansdakraam.nl

Product- en prijswijzigingen, kleur, druk- en zetfouten voorbehouden. Alleen FAKRO heeft het recht dit document aan te passen.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgave 08/2016.

