
Udvendig mål hele vinduesrammen

Gående ramme

Underlag for vinduesramme

Glasmål (lysning)
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Saxo 2
Naturskifer

Zinkinddækning
tillaves særskilt
(ikke inkl.)

Silicone
forsegling

Fleksibel
tætningsliste 

30 mm x 5 mm fladt
monteringsbeslag,
75 mm langt
 

Termisk brudt
vinduessprosse
(ingen kuldebro)

 

Indvendig tilsætningsramme
(grundmalet)

Snit A-A (1:1)

Indvendig lysning
(ikke inkl.)

Lægteskelet

EPDM
pakning

Glasmål (lysning)

Underlag for vinduesramme
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Udvendigt mål hele rammen

100

37

Underlag for
vinduesramme

Afstandsliste

43
.5

18

100% tæt dampspærre

Underlag

3,5 mm rustfrit stål
Lodret termisk brudt vinduessprosse. Hængsler i rustrfrit stål
Indvendig isoleret træramme Ral 9005 (sort) mat
Cylinderspindel i krom eller messing.

Overflade: Polyzinc 770, powder coated til BS6497 / BS EN 13438 polyester powder coated RAL 9005 (Sort) mat.
 
Termoruder: 4 mm, Pilkington lav emisivitet Optitherm S3/Argon / Activ selvrensende  Ug = 1,1 W/m2k – Energi G = 58% U-værdi for
glasflade 1,1. Samlet U-værdi for hele vinduet 1,4-1,6.

Lysninger (ikke inkl.) udføres i 2x13 mm gipsplader, som malerbehandles.

Obs. Cylinderspindel skal prøvemonteres inden lysning,
for at sikre der er plads til at håndtag på cylinderspindel kan drejes rundt.

Vigtigt: Lysning monteres vinkelret ud fra vinduet og tæt op mod vinduets isolerede karm.
Hvis der etableres skrå lysning, er det vigtigt at der er plads til tilstrækkelig isolering og dampspærre for at undgå kondens.
Der isoleres indvendigt omkring vinduerne og etableres 100% tæt dampspærre.

Zinkinddækninger (ikke inkl.) udføres af blikkenslager iht. principdetaljer for zinkindækninger. 

440 x 580 332 x 444 23
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590 x 752

520 x 700 410 x 562 668 x 870 

520 x 850 410 x 713 668 x 1021

670 x 1000 560 x 861 818 x 1169

820 x 1000 714 x 861 972 x 1169 

980 x 1300 866 x 1193 1124 x 1501 

670 x 1630 560 x 1496 818 x 1804 

730 x 1000 620 x 861 878 x 1170 

Gående ramme
udvendigt

Udvendigt (hele
vinduesrammen)

Glasmål
(lysning)

Vægt

[kg][mm][mm][mm]
Louvre L-20

Louvre L-21

Louvre L-22

Louvre L-23

Louvre L-24

Louvre L-25

Louvre L-26
Louvre L-27

 

 

Min. 30 mm
isolering

L-S-Skifer-101-2021/9 

Louvre Classic Tagvinduer

Tegningsnr.

Side 1 af 2

Dato:

Produktnavn:

Bemærk:
Skaler ikke tegning

Bemærk venligst at alle produkter er underlagt
en fremstillingstolerance på +/-20 mm

Se endvidere montageanvisning 
for tømrer og blikkenslager 

+45 40595286

www.saxo.as

Denne tegning tilhører Saxo Solution.

Anvisning omhandler montage ved skifertag
og andre flade tagmaterialer, men kan også
anvendes til tagsten med tilpasninger på stedet.  

2021
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30mm x 5mm fladt
monteringsbeslag,
70mm langt

6

30

Glasmål (lysning)

Underlag for vinduesramme

Udvendig mål hele rammen

Saxo 2
Naturskifer

Zinkinddækning
tillaves særskilt
(ikke inkl.)

Silicone
forsegling

EPDM
pakning

EPDM
pakning

Trekantsliste

Inddækning i zink eller
blyerstatning
(ikke inkl.)

Indvendig
tilsætningsramme
(grundmalet)

Teleskopspindel
for åbne/lukke
i krom eller messing
Se vejledning for 
montage og
smøring.

Snit B-B (1:1)

55

Der smøres med skiferkit
mellem zink og underlag

OBS.
Lysning udføres så
der er plads til at
spindelhåndtaget kan
dreje rundt.

Underlag for
vinduesramme

100% tæt
dampspærre

Min. 30 mm
isolering

Underlag

Monarfolrende

Bemærk:
Skaler ikke tegning

Bemærk venligst at alle produkter er underlagt
en fremstillingstolerance på +/-20 mm

Denne tegning tilhører Saxo Solution.

Anvisning omhandler montage ved skifertag
og andre flade tagmaterialer, men kan også
anvendes til tagsten med tilpasninger på stedet.  
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Louvre Classic Tagvinduer
2021

Tegningsnr.

Side 2 af 2

Dato:

Produktnavn:

+45 40595286

www.saxo.as


