
Fast karm

Standardutförande
Produktfamilj Elitfönster Original Trä Objekt.
Produkttyp Fast karm.
Modellbeteckning EFKO.

Öppningsbarhet
Ej öppningsbart.

Material och ytbehandling
Trästomme av lamellimmad och fingerskarvad furu. Standardkulör är 
vit NCS S 0502-Y med glansvärde 35. Övriga kulörer som tillval.

Impregnering
Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Im-
pregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i 
övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd 
mot röta.

Glasningsutförande
Isolerrutan är monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

Glas
P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-12, med 3 st 4-mm glas varav ett 
energiglas, 12 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld med 
Argon. Distansprofiler av stål.

Mått, storlekar och annat utförande
Karmdjupet är 105 mm. Ritningar i pdf- och dwg-format samt stor-
leksguide finns på elitfonster.se. EFKO erbjuds även i utförande med 
flera luft samt i kombination med vridfönster.

Utsida Insida

Garanti
10 år. Rötskydd, funktion och mot kondens mellan glasen. 

CE-märkning 
Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

P-märkning
Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) Certifieringsregel 
020 som ställer omfattande krav på fönstrets funktion, ingående 
material och komponenter samt på tillverkarens kvalitetssystem.

Kvalité- och miljöcertifiering
Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt mil-
jöledningssystemet ISO 14001:2015. 

Tillval och tillbehör 
Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra 
utseende eller addera unika egenskaper till fönstret. Uppgradera 
Orginal Trä Objekt med ett prestandapaket för energieffektivitet 
och säkerhet eller brand, se separat produktblad.. 
 
På elitfönster.se finns ytterligare information om våra tillval, tex 
alternativa ytbehandlingar, poster och spröjs, olika fönsterglas, 
vädring och ventilation. smygspår, karmhylsor mm. Vi erbju-
der även tillbehör som persienner, plisségardiner, rullgardiner, 
myggnät etc. 

Tekniska egenskaper EFKO
U-värde
I standardutförande 1,3 W/m2 °K. Med tillval ned till 1,0.  
U-värdet anges enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.

Ljudreduktion
I standardutförande Rw = 31 dB. Med tillval upp till Rw 37. 

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och 
höjd (dvs 10 mm runt om). 

Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm 
och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o 
minsta storlek på urtaget i väggen.
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