
Fönsterfakta

Produktfamilj

Modellbeteckning 

Öppningsbarhet

Material

Beskrivning

Glas

Brand

U-värde

Ljudvärde

Elitfönster Harmoni

EIF-Innerfönster 

Inåtgående sidhängt

Trä, svensk furu

Inåtgående sidhängt innerfönster i trä avsett för 
kombination med ytterfönster i ett dubbelkarmsystem 
som ger möjlighet till extra höga ljudvärde.

Enkelglas, 6 mm

Se information gällande det yttre fönstret

Ner till 0,7 i kombination med det yttre fönstret

Det yttre fönstrets prestanda bestämmer till stora 

delar det totala värdet för hela dubbelkarmssystemet. 

Rw 58dB / Rw+Ctr 51dB maxvärde i komb med 2+1 
Rw 53dB / Rw+Ctr 47dB maxvärde i komb med 3-glas

Innerfönstret i dubbelkarmssystemet skall 
kombineras med ett utåtgående vridfönster,  
ett utåtgående eller inåtgående sidhängt fönster 
alternativt med en fast karm.   
Detta ger en produkt som klarar extra höga 
ljudkrav. Det yttre och inre fönstret samman-

binds med hjälp av vår måttanpassade smyg.
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Fönsterfakta, forts

Storleksrestriktion Bredd 5M till 13M  - Höjd 7M till 19M

Karmdjup 65 mm

Övrigt Tillverkas i 1-luft

Smyg För ett komplett dubbelkarmsystem krävs smyg 
mellan det yttre och det inre fönstret. Smygarna 
levereras anpassade till beställda fönster.   
Smygdjup 110 mm till 200 mm

Miljö Elitfönster AB är certifierat enligt 
miljöledningssystem ISO 14001

Ytbeläggning Täckmålat vitt eller laserat utförande är standard.    
och Målning Standardkulör vit NCS S 0502-Y med glansvärde 35 

och standardlasyrer teakbrun, nötbrun och brun-
svart. Täckmålning NCS S- eller RAL-kulörer som 
tillval. Garantin omfattar ej ljusbeständighet för 
annan kulör än vit, ej heller skador som uppstått 
genom ökad värmeabsorption

Hängningsbeslag 2-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål/luft

Handtag Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad 
aluminium. Handtagsspärr KISI och låsbart handtag 
Hoppe 93S som tillval

Stängningsbeslag Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller 
tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek) av 
typen rullkolv

Barnsäkerhet Uppställningsbeslag Fix 92 som tillval

Ventil Innerfönster tillverkas ej med ventil

Spår för smyg Innerfönster tillverkas ej med spår för smyg

Persienn Frihängande måttanpassad Elit-persienn som tillval
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