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Inåtgående kopplat fönster, fast 
karm och kopplad fönsterdörr

Elitfönster Harmoni

Svanenmärkning 
Samtliga produkter inom ECO Plus är Svanenmärkta och uppfyller 
därmed alla de krav som ställts av Miljömärkning Sverige.

Produkttyp 
Inåtgående sidhängt respektive underkantshängt kopplat fönster,  
fast karm och inåtgående kopplad fönsterdörr.

Modellbeteckning  
Inåtgående 2+1 (IKI-AL ECO Plus) 
Inåtgående 2+1 UKH (IKIU-AL ECO Plus)  
Inåtgående fast (EFL-AL ECO Plus) 
Inåtgående 2+1 dörr (IKID-AL ECO Plus)

Öppningsbarhet 
Inåtgående sidhängt, finns även som Kipp-Dreh där fönstret eller 
fönsterdörren är hängd både i sida och i underkant, vilket möjliggör två 
öppningssätt. Erbjuds även i dolt utförande. Fast karm är ej öppningsbar.

Material 
Trä med utvändig aluminiumbeklädnad.

Beskrivning  
Inåtgående fönster, fönsterdörr och fast karm i luftad konstruktion, 
trä med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i 
aluminium på kopplade produkter. Öppningsbara och fasta enheter 
kan kombineras i samma karm. För att uppfylla CE- och P-märkning 
samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en 
vertikal fönsteröppning.

Glas   
Kopplat 2+1 eller 3-glas isolerruta.

Karmdjup 
115 mm.

Tröskel till fönsterdörr 
Brunlaserad furutröskel. Standardhöjd 73,2 mm,  
lägre tröskelhöjd 48 mm som tillval.

Insida,  
öppningsbart

Utsida,  
fast karm

Fakta
Trädetaljer  
FSC-märkt träämne vilket säkerställer att materialet kommer från ett 
miljöriktigt skogsbruk.

Storlekar 
Se storleksguide på elitfönster.se.

Ytbeläggning 
För in- och utvändig ytbeläggning, se kulörguide på elitfönster.se.

Hängningsbeslag (öppningsbara fönster) 
Symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål. Fönster: 2-4 st per luft. 
Fönsterdörr: 3-4 st per luft.

Handtag (öppningsbara fönster) 
Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart 
som tillval.

Stängningsbeslag (öppningsbara modeller) 
Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar 
beroende på storlek. Säkerhetsslutbleck som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag 
Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag tex 
broms Fix 160S (gäller ej Kipp-Dreh) eller Fix 184 som tillval.

Spår för smyg 
Invändigt spår för smyg 5x10x10 mm kan erhållas som tillval på 
sidhängda fönster, fönsterdörrar och fasta karmar samt på produkter 
med Kipp-Dreh i dolt utförande.

Persienn 
Monterad mellanglaspersienn finns som tillval på öppningsbara  
modeller, på fasta karmar erbjuds frihängande alternativ.
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Öppningsbara med Ljud- och U-värde. LT- och G-värde.

Fasta karmar med Ljud- och U-värde. LT- och G-värde.

Spröjs
Öppningsbart fönster

Öppningsbart fönster

Fast karm (ej öppningsbart)

Fast karm (ej öppningsbart)

Glasning

1 4

3 6

2 5

1. Bred spröjs, glasdelande
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, glasdelande

4. Bred löstagbar spröjs
5. Fast mittpost, glasdelande
6. Smal löstagbar spröjs

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB) U-värde (Lt-värde % / G-värde %)
Rw Rw+C Rw+Ctr Rw+Ctr 50-3150

32 31 27 27 0,87  (74/53)

37 35 31 30 0,84  (74/51)

39 37 32 32 0,84  (74/51)

41 38 34 33 0,86  (73/49)

42 40 37 36 0,91  (72/51)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB) U-värde (Lt-värde % / G-värde %)
Rw Rw+C Rw+Ctr Rw+Ctr 50-3150

43 41 37 34 0,85  (69/55)

44 43 39 36 0,85  (69/53)


