Tuotetiedot | SkyVision
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TUOTTEEN KUVAUS

VÄRI

VITRAL SkyVision on vaakataso-kattolasi, joka päästää
maksimaalisesti luonnonvaloa sisään rakennukseen ilman
alapuolelta näkyviä välisaumoja. Muista järjestelmistä
poiketen on VITRAL SkyVision testattu standardien TN66:n
ja TN67:n mukaisesti.

SkyVision vakioväri on tumma harmaa (RAL 7043).
Sisäpinta on valkoinen.

MALLIT
Neljä vaihtoehtoa - SkyVision Fixed (Kiinteä), SkyVision
Comfort (Avattava), SkyVision Walk-On ja SkyVision Ecoline.

SKYVISION FIXED (KIINTEÄ)
Tämä vaihtoehto antaa maksimivalomäärän sisään
rakennukseen ilman tuuletusmahdollisuutta.

MATERIAALIT
SkyVision rakenne koostuu lasista, alumiinista ja puusta.
SkyVision toimitetaan työmaalle valmiina, varustettuna
eristetyllä sokkelilla, asennettavaksi tasa- tai loivaan kattoon. VITRAL SkyVision toimitetaan vakiotuotteena kaksinkertaisella eristyslasilla ja “warm edge” välilistalla.

LASITYYPIT
SkyVision lasitus on argontäytteinen turvalasi. Ulkolasi on
karkaistua ja sisälasi laminoitua.

SKYVISION COMFORT (AVATTAVA)
Tämä vaihtoehto on avattava tuuletuskäyttöön. Sopii
loiville katoille. Ikkuna toimitetaan ketjuavaajalla, joka
sijaitsee kehyksessä tuuletuspuolella.

Vakio:
• 32mm kaksinkertainen eristyslasi.
• 8mm karkaistu lasi ulkopuolella ja 4+4mm laminoitu
lasi sisäpuolella.

SKYVISION WALK-ON

Ecoline:
• 32 mm kolminkertainen eristyslasi.
• 6mm karkaistu lasi, 4 mm karkaistu lasi, 8,76 mm
laminoitu, TPS välilista.

silkkipainettua lasia.

U-ARVOT
Vakio:
•		 U-arvo koko rakenteelle on 1,24 W/m²K.*
•		U-arvo eristyslasille on 1,1 W/m²K.
Ecoline:
•		U-arvo koko rakenteelle on 0,87 W/m²K.*
• U-arvo eristyslasille on 0,7 W/m² K.
*U-arvo lasketaan joka kohteelle erikseen.

Walk-On on kiinteä kattoikkuna ja voidaan asentaa
paikkaan, jossa on tarvetta liikkua ikkunan päällä. Lasi on
3-kertainen 52 mm paksu erikoislasi. Lasi on testattu 500
kg/m²:n kuormalla. Lasituksessa voidaan myös käyttää
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SKYVISION ECOLINE
Matalin U-arvo saavutetaan SkyVision Ecoline tuotteella.
U-arvo on 0.87 W/m²K.

MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET

•
•
•

Voidaan asentaa 4-15°
Sokkeli toimitetaan 150 mm:stä 500 mm:iin riippuen
SkyVision mallista.
SkyVision valmistetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja on saatavana 250x250 mm:sta -avattava
poikkeuksellisesti 600x600 mm- aina 1000x2000
mm:iin asti -kaikki mallit- (vapaa sisämitta)

TAKUU
SkyVision:lla on 5 vuoden takuu. Avauslaitteille 2 vuotta.

SERTIFIKAATIT
SkyVision täyttää tämän päivän turvamääräykset ja on
CE-merkitty DS/EN14351-1 mukai-sesti. CE merkintä sisältää
seuraavat testit: EN1873, DS/EN 717-1, EN/ISO 10077-1
and -2, EN673, DS418, EN12207 ja EN1026. VITRAL:lla on
ISO9001:2008 sertifikaatti.

TUKI
Olemme aina valmiita auttamaan suunnittelussa ja
vastaamaan kysymyksiin VITRAL tuotteista ja sen
ominaisuuksista.
SkyVision on korkealaatuinen tuote, mutta suunniteltu
yksinkertaiseksi. SkyVision antaa parhaan lopputuloksen
kilpailukykyiseen hintaan!
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