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Inåtgående kopplat fönster och 
kopplad fönsterdörr

Elitfönster Harmoni

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

Modellbeteckning  
Inåtgående 2+1 (IKI-AL ECO). Inåtgående 2+1 UKH (IKIU-AL ECO) 
Inåtgående 2+1 dörr (IKID-AL ECO).

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.

Material
Trä med utvändig aluminiumbeklädnad.

Beskrivning 
Inåtgående fönster eller fönsterdörr i luftad konstruktion, trä med 
utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i  
aluminium. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produk-
trelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fön-
steröppning.

Glas  
Kopplat 2+1.

Karmdjup 
115 mm.

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

Trädetaljer 
Svensk furu.

Storlekar 
Se storleksguide på elitfönster.se. 

Glasningsutförande
Standard: U-värde 0,8 och ljudvärde Rw 43 dB
Ytterbåge: 4 mm energiglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är 
energiglas. 18 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i an-
dra glasningsutföranden och med andra ljud- och u-värden, se tabell. 

Insida Utsida

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.

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

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

Handtag
Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart 
som tillval.

Stängningsbeslag
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 sid-
hängda fönster och fönsterdörrar samt på produkter med Kipp-Dreh 
i dolt utförande.

Persienn
Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.
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Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde
Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB) Lt-värde G-värde

Rw Rw+C Rw+Ctr % %

43 41 37 69 54
44 43 39 69 54
45 44 41 66 47
47 46 43 66 46
47 46 44 66 46

Snittbilden visar bl a extra tätning mellan 
karm och båge samt isolerglaskassett 
med distanslist av super-isolerande 
material. Detta ger utmärkt isolering.

Spröjs

ECO - Extra tätning

Glasning
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Snitt

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


