
MØRKLÆGNINGSGARDINER

Højkvalitets solafskærmning med 
100% mørklægningseffekt.  
Aluminium sideskinner. Nem og 
præcis positionering.

RULLEGARDINER 

Højkvalitets solafskærmning med 
lysdæmpende effekt. Fremstillet  
af gennemskinnelig polyester.

MARKISER

Udvendig solafskærmning som 
beskytter effektivt mod solvarme  
uden at begrænse udsynet.

StØRRELSE

Hvis du vil finde den korrekte størrelse 
på dit ovenlysvindue eller gardin bør 
du åbne vinduet og se på indersiden af 
rammen.
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DU KAN VÆLGE MELLEM 
OVENLYSVINDUER I SYV 
FORSKELLIGE STØRRELSER

SOLAFSKÆRMNING

De indvendige og udvendige solafskærmnings-
produkter er kvalitetsprodukter som passer til alle 
RoofLITE ovenlysvinduer uden yderligere justering.

Derfor er det meget nemt at installere solaf-
skærmningsprodukterne. Du skal bare følge  
installationsvejledningen som er vedlagt ved alle  
solafskærmningsprodukter eller se vores step-by-
step installationsvejledning på hjemmesiderne.

STØRRELSER

C2A C4A F6A M4A M6A M8A s6A

NOMINEL StØRRELSE

55 cm 55 cm 66 cm 78 cm 78 cm 78 cm 114 cm

78 cm 98 cm 118 cm 98 cm 118 cm 140 cm 118 cm

RAMMENS UDVENDIGE StØRRELSE

55 cm     55 cm 66 cm 78 cm 78 cm 78 cm 114 cm

77,8 cm 97,8 cm 117,8 cm 97,8 cm 117,8 cm 139,8 cm 117,8 cm

RUDENS StØRRELSE

39,8 cm 39,8 cm 50,8 cm 62,8 cm 62,8 cm 62,8 cm 98,8 cm

64,9 cm 84,9 cm 104,9 cm 84,9 cm 104,9 cm 126,9 cm 104,9 cm

LySMåL

37,3 cm 37,3 cm 48,3 cm 60,3 cm 60,3 cm 60,3 cm 96,3 cm

59 cm 79 cm 99 cm 79 cm 99 cm 121 cm 99 cm

EffEKtIVt LySAREAL I (m2)

  0.220      0.295     0.478     0.476     0.597     0.729     0.953    

SIKKERHED 

Både indvendige og udvendige ruder er 
fremstillet af floatglas. Udvendige ruder 
kan hærdes ved serierne 700 og 800. 
Serien 800 har en lamineret indvendig 
sikkerhedsrude.

HåNDtAG

Alle vores vinduer har håndtag i støbt zink.
Håndtagene har tre positioner, den ene 
er fuldstændig lukket, og de to andre 
positioner giver mulighed for passiv 
ventilation.

tRÆ OG tRÆDELE

Vores trækarme er lavet af udvalgt 
fyrretræ, behandlet med svampe- 
og insektmiddel via vakuum-
impregnering, efterfulgt af en 
overfladebehandling med vandbaseret 
lak der giver en naturlig fremtoning.
Alt træ kommer fra bæredygtig 
skovdrift. RoofLITE® har C-o-C 
(Chain of Custody) certifikat for PEFC 
(Programme for the Endorsement of 
Forest Certification)

VARMEISOLERING

RoofLITE® ovenlysvinduer har 24 
mm dobbeltglas (fyldt med argon) og 
garanterer en god varmeisolering og lav 
emissivitet. Herved reducerer vinduerne 
varmetabet om vinteren og holder varmen 
ude om sommeren. Standard 500 ruden 
har en U - værdi på 1,1 W/m2K.

KVALItEtSPRODUKtION

Vores vinduer fremstilles i Europa på et 
produktionsanlæg som er certificeret efter 
ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. 
Produkterne er lavet med den mest 
moderne teknologi og med overholdelse 
af industrimæssige, miljømæssige og 
produktionsmæssige standarder.

DESIGN 

Vinduets unikke design slipper op til 10% 
mere dagslys ind i rummet end andre 
konkurrerende ovenlysvinduer.
RoofLITE® produktgruppen sidder lavere i 
taglinjen, hvilket bidrager til varmeisolering 
og har et flot udseende udefra.
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UCXxxA46xx UCXxxA46xx + UCXxxA5xx

UCXxxA13x UCXxxA13x + UCXxxA2x

1 32 2 2

UCXxxA13x + UCXxxA2x + ...+ UCXxxA2x

INDDÆKNINGER

tEGLINDDÆKNING | tfX 

Kan anvendes til ethvert tagmateriale 
med en profilhøjde på 16-50 mm. 

SKIfERINDDÆKNING | SfX

Kan anvendes til flade tagmaterialer med 
en tykkelse på 0-16 mm (2 x 8 mm). 

UNIVERSAL INDDÆKNING | UfX

Kan anvendes til ethvert tagmateriale 
med en profilhøjde på 16-120 mm. 

KOMbI INDDÆKNING | UcX

Denne produktgruppe anvendes ved 
ovenlysvindue-kombinationer, herunder 
de mest populære og mest solgte 
størrelser som fx C2A, C4A, M6A og 
M8A. 

En inddækning gør det nemt at installere 
vinduet perfekt og den sikrer 100% 
vandtæthed. 

Der gives kun 10 års garanti hvis vinduerne 
er installeret med korrekt inddækning. 
Inddækninger er fremstillet af aluminium 
og har den samme umbragrå farve som 
vinduerne.

Inddækninger er modstandsdygtige imod 
vejr og UV stråling og de er blevet testet 
for fuldstændig vandtæthed under de 
mest ekstreme forhold. 

core

16-120 mm 0-16 mm 16-50 mm W/m²k15-90°

Ug 1.1
Uw 1.5

4,17,3 mm

MERE LyS!

CORE produktgruppen omfatter vippevinduer med elegant håndtag, 
som muliggør passiv ventilation i to forskellige låse positioner.

CORE vinduerne kan bruges i taghældninger fra 15-90 grader.

Vinduets unikke design slipper op til 10% mere dagslys ind i 
rummet end de fleste andre konkurrerende ovenlysvinduer.

cORE500

4-17-3 standard dobbeltglas, argon gas og lavenergibelægning

core

For yderligere information, installationsvejledning m.m. se  
vores hjemmeside:

www.rooflite.com
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Med RoofLITE® får du et vindue lavet af de 
bedste materialer, med en utrolig lang,

10 års garanti.

Ovenlysvinduer fra skandinaviske eksperter.

Vinduerne er testet for varmeisolering og 
vandtæthed under de mest ekstreme forhold, 

ifølge de nyeste EU standarder.

… og alt det til markedets bedste pris.

Leder du efter en løsning på hvordan du 
kunne få mere lys i tagetagen?

Vælg RoofLITE!
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