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Keylite Connect
Til et smartere hjem
Keylite Connect giver dig kontrol over dagslys
og ventilation, så det er muligt at imødekomme
dine personlige behov i løbet af dagen.
Teknologien giver dig mulighed for, gennem din
mobile enhed, at skemalægge eller direkte kontrollere
vinduerne - både når du er hjemme og ude.
Tidsindstil handlinger såsom udluftning af huset,
vækning om morgenen med en “fresh air“-alarm
eller nedrulning af gardiner om aftenen.
Vores regnsensor kan automatisk lukke vinduerne i tilfælde
af regn, så du kan trygt planlægge hvad end du ønsker uden
at tænke på vejret - det er dit nye, tilpassede Keylite liv.

SNART
TILGÆNGELIGT

• Arbejder med vinduer og gardiner
• Kompatibel med elektisk- & soldrevne vinduer med
center-drejefunktion.
• Apps til Apple og Android
smartphones/tablets.

Systemkrav
Forbindelse oprettes via din Wifi router. Internetforbindelse er derfor et krav
for tilgang til fjernkontrol.

• Styres via internettet på din enhed.

Innovation
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Frisk luft
efter behov

Solcelle tagvinduer

SNART
TILGÆNGELIGT

Solardrevet elektrisk styring er nu tilgængelig på Keylites tagvinduer med center-drejefuntion .
De solcelledrevede elektriske tagvinduer har ikke brug for anden energikilde end solen og sørger for at ophobe
energi fra solen i betterisystemet, hvilket muliggør drift, selv når solen ikke skinner.
Solcellevinduerne kan leveres med elektriske gardiner, så man kan opnå fuld kontrol over ventilation og
skygge. Polar PVC er både fugtafvisende og vedligeholdelsesfrit, hvilket gør det ideelt til tagvinduer, der er
placeret uden for rækkevidde.
Vores regnsensor teknologi er tilknyttet alle Keylites solcelledrevne tagvinduer. Der er derfor ingen
grund til bekymring i tilfælde af skiftende vejr, da sensoren aktiverer en automatisk lukning af
vinduet i tilfælde af regn.
Se side 34 for mere information.

Ledningsnet
er ikke nødvendigt
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Den optimale løsning
til fladt tag
Taglygte
Keylites taglygte skaber den ultimative dagslysoplevelse med dens egenskab til at forvandle et rum
fra at være kedeligt og mørkt til at blive lyst og levende. Disse elegante taglygter er ideelle til flade
tagudviddelser og fremmer i høj grad det naturlige lysindfald i et rum.
Den slanke, termisk brudte aluminiumsrammer er kun 57mm brede og tilføjer dermed et
enkelt og klassisk udtryk til taglygten. Alle komponenter i rammen er designet til at maksimere
energieffektiviteten og i sammenhæng med det store udvalg af højeffektive ruder, leverer taglygten
fremragende U-værdier ned til 1.2W/m2.K.
Med mindre ramme og mere rude, er de visuelle effekter betagende, og med muligheden for at
vælge farvetoner til ruden, kan solvarmeforstærkning og lystransmissionsniveauer tilpasses korrekt til
rummet.
Se side 58 for mere information.

Innovation
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Det ideelle vindue
til ethvert rum
Hvid
Polar kombinerer den klare hvide PVC-finish med det
nyeste tagvindue design for at imødekomme og supplere
boligindretningen i det moderne hjem.
Den hvide indvendige finish passer perfekt sammen med
hvide lofter og er med til at maksimere det naturlige lys i
rummet. Desuden harmonerer dette finish med de PVCvinduer, der findes i moderne hjem.

Fugtafvisende
Polar’s PVC ramme tilfører den ultimative beskyttelse
mod fugt, hvilket gør, at de kan bruges i et hvilket som
helst rum - inklusivt køkken og bad.

Vedligeholdelsesfri
Polar’s langlivede, hvide finish er garanteret, da vi
udelukkende anvender PVC materialer af højeste
kvalitet. Dette sikrer, at Polar forbliver vedligholdelsesfrit
- kun en lejlighedsvis aftøring med en fugtig klud
kræves for at bibeholde vinduets udseende. Derfor
er der, i modsætning til andre vinduer, ingen grund
til at male eller lakere de indvendige overflader.
Et særligt, selvsmørende hængsel er også
tilføjet for din bekvemmelighed.

Energieffektivitet
Polar serien er ikke som alle andre og er udstyret med
en unik termisk krave, der skaber en øjeblikkelig barriere
mod varmtab og termiske broer. Kraven omslutter
vinduesrammen med et tykt, isolerende skum-lag, der
udfylder åbningen mellem vinduesrammen og taget.
Derudover er alle Polar tagvinduer blevet udstyret med
en særlig rude-teknologi, der forbedrer den samlede
energieffektivitet.

Let at tilpasse
Keylites tagvinduer er designet til at reducere den tid
og de kræfter, der kræves ved installationen. Vores
patenterede flick-fit beslag er forudmonteret på vinduet,
hvilket sparer installatøren værdifuld tid og energi.
Denne indbyggede innovation gør det muligt at tage
vinduet fra indpakningen til taget på bare to minutter,
mens en lang række andre funktioner tilsammen gør
Keylite ekstremt montørvenlig.

NYT
Forlænget Garanti*

Nu 20 år på Polar
Tagvinduer med center-drejefunktion
*For yderligere detaljer besøg keyliteroofwindows.com eller kontakt Keylites Tekniske Team.

Innovation
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0.9
1.3

Tredobbelt rude til tagvindue

W/m².K U-VÆRDI

Dobbelt rude til tagvindue

W/m².K U-VÆRDI
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Oplys dit rum

med udskiftelige tagvinduer
Der kommer et tidspunkt, hvor du måske vil opdatere gamle tagvinduer til vinduer
med den nyeste termiske teknologi og det mest opdaterede udseende fra Keylites
produktsortiment.
Det seneste af Keylites tagvinduer har avanceret
termisk beskyttelse og forskellige typer
ruder med høj ydeevne, der kan maksimere
energieffektiviteten.

Opgradering til et effektivt nyt Keylitetagvindue kan opnås med minimalt arbejde
foretaget på dit tag, takket være vores
sortiment af monteringsudstyr.

Lys dit hjem op med et hvidt tagvindue
eller vælg et af vores vinduessystemer, der
kombinerer flere vinduer, for drastisk at øge
mængden af lys, der kommer ind i rummet.

Kontakt venligst Keylites Tekniske Team for
mere information eller hjælp til at udvælge
det rigtige produkt.

For at opnå en fuldstændig vedligeholdelsesfri
ydelse, selv i fugtige miljøer som badeværelser
og køkkener, skal du vælge vores Polar PVC
tagvindue.

Se side 74.

Innovation
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Hvorfor Keylite?
De prisvindende Keylite tagvinduer kombinerer
energieffektivitet med bekvæmmelighed og giver
dermed den optimale løsning til mere naturligt lys
og frisk luft i dit hjem.

EKSTRA
VÆRDI!
udvidende termisk
krave som standard
Forsænket pasform
som standard
Ruder med kantvarme som standard

Extra ydelse,
ingen ekstra udgift

Større
Udvalg

Patenteret
Innovation

Keylite tilbyder alle sine
fantastiske funktioner som
standard, hvor andre tagvinduer
muligvis kræver brug af
ekstraudstyr, bare for at opnå
den samme ydeevne som

Med valget mellem træ eller
PVC-materialer giver Keyliteserien dig flere valgmuligheder,
når du skal vælge det rigtige
tagvindue til dit projekt.

Keylites innovation garanterer,
at vores produkters ydeevne er
unik.

Der er en attraktiv
dagslysmulighed til alle
tagtyper, plus nye innovative
opgraderinger såsom soldrevne
vinduer og 24 timers styring fra
din smartphone.
Kig efter FSC® certificerede produkter.

Vores patenter betyder, at andre
konventionelle tagvinduer
ikke deler mange af vores
ekstraordinære funktioner, som
alle er designet til at forbedre
ydelsen og forenkle installation,
drift og vedligeholdelse af vores
produkter.

Valg
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BARRATT DEVELOPMENT
PLC AWARDS 2019

10/20
År
10/20 Års
Garanti

Prisvindende
Service

Godkendt

Keylites tagvinduer og
inddækninger er dækket af en
10 års garanti med en ny 20
års garanti på Polar. (Kontakt
Keylites Tekniske Team for
mere information).

Keylites tekniske eksperter er
klar til at rådgive og hjælpe
dig på design- og
specifikationsstadiet.

Keylite har opnået certificering,
fra de relevante nationale
fagbevægelser, for både
virksomhedens operativsystemer
og produkter.

Vi er overbeviste om, at vores
produkter giver problemfri
ydeevne i hele denne periode
og derefter.
Alle elektriske komponenter,
gardiner og andet tilbehør, er
omfattet af 3 års garanti.

Når det kommer til forsyning og
levering, står vores forhandlere
til din rådighed.
Vi er også tilgængelige
for levering af gardiner og
eftersalgsservice ved de
kontaktoplysninger, der er trykt
bag på denne brochure.

Vores tredjepartscertificeringer
er med til at øge din tillid til, at
Keylites produkter er det rigtige
valg til dit projekt.

BBA Certifikation for træ-indrammede
Tagvinduer med center-drej
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Hurtigere

& lettere installation
Flick-Fit
Beslag
Vores unikke Flick-Fit beslag
er forud-monterede, så du kan
løfte vinduet lige fra kassen til
taget og blot vælge indstillingen
til enten fliser eller skifer.
• Ingen løse beslag eller skruer
• Hurtig montering fra
kassen til taget
• Monteringsvejledninger
på produktet

Styrehængsel

Øvre klik-panel

Denne unikke funktion kontrollerer
bevægelsen af hængslerne,
hvilket gør det muligt for
installatøren at montere rammen
i en jævn, let bevægelse.

Klik blot panelet på under clipsene,
og fastgør det.

• Let tilpasning
• Unik funktion

• Hurtigere og nemmere end før

Inddækningen kræver nu 50%
færre skruer end før.

Forsænket

Strømlinet pasform som standard
Forsænket pasform

Øvre panel med lav profil

Ethvert Keylite-tagvindue er
forsænket som standard og
sidder lavere i taget end før.

Keylites tagvinduers øvre panel har en lav
profil og har desuden et design, der er
specifikt skulptureret til taget.

Den forsænkede pasform
forbedrer tagets overordnede
udseende og optimerer desuden
vinduets termiske ydeevne.

• Skulptureret design
• Lav profil

Den forsænkede pasform
opnås med Keylites
standardinddækning, så ingen
ekstra omkostninger er påkrævet.
• Ingen ekstra omkostninger
• Forbedret termisk ydeevne
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Vores Flick-Fit beslag er forudmonterede til
vinduet, hvilket gør dem hurtige og lette
at fastgøre i den på forhånd forberedte
tagåbning.

Valg

Yderligere unikke Keylite-innovationer hjælper dig med at gennemføre
den efterfølgende inddæknings- og installationsproces.

1. Vip de forudmonterede beslag i bunden af vinduet på
plads ved at vælge indstillingen til enten tegl eller skifer.
2. Anbring vinduet i den forberedte tagåbning, mens
du lader Flick-Fit beslagene hvile på bundlænken.
En fremspringende ansporing på beslaget, sikrer at
vinduet er indstillet med den rigtige afstand.
3. Drej vinduet gennem tagåbningen og svip
topbeslagene på plads. Vælg indstilling
til tegl- eller skifertag. Fastgør vinduet
med de medfølgende skruer.
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Varmere
Energieffektivitet

Keylites unikke ekspanderende termiske krave isolerer rammen
i tagåbningen for at bekæmpe termiske broer og beskytte mod
kondens.
Forskning har vist, at for mange bygninger er den termiske krave en nødvendighed for at
forhindre kondens og skimmelvækst.
• Indbygget termisk krave i hvert vindue, uden ekstra omkostninger
• Overstiger standardværdierne for bygningskrav til termiske broer

Keylite tagvindue, installeret med standard
forsænket pasform og udvidet termisk krave.

1.3

U-Værdien på tagåbning
W/m2.K (20mm mellemrum

20mm mellemrum

20mm mellemrum

20mm mellemrum

20mm mellemrum

Innovation
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Isoleret mod varmetab og
kondens

Valg

Ekspanderende termisk krave
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Nøglefunktioner

Ethvert Keylite Futuretherm og Polar vindue har disse funktioner som standard

nik Inn

t
ova ion

Ekspanderende
Termisk krave

U

Træk blot frigørelsestapen væk
for at aktivere vores unikke
ekspanderende termiske
krave. Den udvides og fylder
mellemrummet mellem
vinduesrammen og taget og
giver effektiv beskyttelse mod
termiske broer.

Ventilationshåndtag
Vores slanke ventilationshåndtag
har en moderne stil, designet
til at give behagelig åbning af
både vindue og ventilationsklap.
Håndtaget giver mulighed for
vedligeholdelsesventilation, selv med
vinduet helt lukket og sikkert låst.

Vedligeholdelsesfrit
hængsel
Keylite er kommet
vedligeholdelseskravet til denne
vitale bevægelige komponent til
livs.

U

Styrehængsel

Inn
nik

ation
ov

Styrehængsletgør det muligt at
geninstallere rammen i en glat,
ubesværet bevægelse

Flick-Fit
Beslag

Øvre klik panel &
Inddækning

Forudmonterede Flick-Fit beslag
er nemme at bruge og gør Keylite
hurtigere at montere.

Du skal blot placere panelet
under de færdigmonterede
kroge & klikke det på plads.

Øvre panel med lav
profil
Den forsænkede pasform
opnås med standardinddækning
som sammen med det nye
paneldesign, skaber en lav
profil.

Ventilation
i alt vejr
Keylite-tagvinduer giver
vedligeholdelsesventilation,
selv med vinduet helt lukket og
sikkert låst.
Ventilationsfilter
Det indbyggede insektfilter
sikrer, at kun ren, frisk luft
passerer ind i rummet.

Ruder med kantvarme
Alle ruder er nu opgraderet
til, som standard, at have en varm
kant, hvilket tilføjer beskyttelse
mod kondens.

Valg

Inn
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Naturligt lys til alle rum
Mens dagslysniveauer kan variere med årstiderne, følger den naturlige
lysretning altid den samme vej, hvilket gør det muligt for dig at optimere det
tilgængelige lys ved hjælp af placeringen af dine tagvinduer.

Nordvendt
Disse vinduer vender væk
fra direkte sollys. Fang mere
dagslys med større tagvinduer.
Sydvendt
Dette er den optimale position
for at få sollys til at strømme
direkte ind i dit værelse.
Østvendt
Solen stiger i øst og giver
direkte sollys om morgenen.

Vestvendt
Ved eftermiddags-/aftentid
går solen ned i vest, hvilket
kan benyttes til aftenlys.
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Valg

Mens dagslysniveauer kan variere gennem årstiderne, følger retningen altid den
samme vej, hvilket gør det muligt for dig at optimere det tilgængelige lys gennem
placeringen af dine

tagvinduer.

Skråt tag

Lodrette kombinationer

Atrium Stil

Keylite kan tilføre optimalt dagslys
og ventilation i loftkonversioner og
nybyggede værelser med skrånende
lofter. Mængden af lys, der strømmer
ind i rummet nedenfor, bestemmes af
dit produktvalg.

En imponerende gulv til loft-effekt
kan opnås ved at kombinere lodret
rude med tagvinduer i en Keylite
Lodret Bi-Lite.

Den mest stilfulde løsning til flade
tage. Ideel til køkken og opholdsstue,
der forbedres af både lysets kvalitet og
atriumets æstetiske appel.

Anbefalede produkter:

Anbefalede produkter:

Anbefalede produkter:

Center-drejevindue
Brandudgang / tophængt
Dormer System		

Pg 31
Pg 39
Pg 48

Lodret Bi-Lite		

Pg 52

Taglygte			Pg 58
Spidst system til fladt tag Pg 62

A

Hvælvede lofter

Flade tage

B

Lukkede rum

Værelser med hvælvede lofter
forbedres dramatisk ved tilføjelse
af loftvinduer. Mængden af lys kan
styres af størrelsen, mængden af
vinduer og placeringen.

En tagudvidelse behøver aldrig at
være mørk igen, for Keylite har en
række løsninger designet til netop at
passe til flade tagudvidelser.

Selv lukkede rum kan nyde naturligt
lys ved at bruge en Keylite Sunlite til
at overføre lys fra taget til rummet
nedenunder, når konventionelle
tagvinduer ikke kan bruges.

Anbefalede produkter:

Anbefalede produkter:

Anbefalede produkter:

Center-drejevindue
Brandudgang / tophængt
Dormer System		

Pg 31
Pg 39
Pg 48

System til fladt tag		
Fladt glas-taglys		
Kuppel til fladt tag		
Adgangsluge		
Røgventilation		

Pg 64
Pg 66
Pg 67
Pg 68
Pg 69

Skråt tag 		
A
Sunlite			Pg 56
Fladt tag 		
B
Sunlite			Pg 70

22

Forskelligt finish
Vælg din perfekte finish

Keylites Polar Hvidt PVC
Mere dagslys og en lys hvid overflade supplerer
indretning af moderne huse.
• Fugtafvisende PVC, ideelt til alle rum, inklusivt
badeværelse og køkken
• Vedligeholdelsesfrie overflader

Hvidmalet fyr
En moderne stil, der ser godt ud i alle rum.
Polyurethanbelægningen er let at rengøre, har fugtresistente egenskaber og er ideel til brug i køkkener
og badeværelser.
• Holdbar belægning
• Ideel til moderne interiør
Bemærk: Fuld RAL-farvepalette til indvendig finish på Keylite
trævinduer. Kontakt Keylites Tekniske Team for mere information.

Klar lakeret fyr
Vores standard fyretræsoverflade fremhæver den
naturlige skønhed ved træet. Fyrretræ er et
populært valg til mange interiører.
• Træ med klar satinlak påført i flere lag
• Praktisk og slidstærk

Innovation
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Sadeltag
Produktudvælgning
Følg vores nemme trin for trin proces

TRIN 1

TRIN 2

Vinduesstil og størrelse

Rude muligheder

Center-drejevinduer
Det mest populære og alsidige valg,
der passer til de fleste applikationer.

Brandudgang/Tophængt
Vælg hvornår der kræves et flugtmiddel,
eller hvornår en 45 ° åbning foretrækkes.

Termisk rude

U-Værdi 1.1W/m².K

Indeholder kantvarmeteknologi.
Bevaringsvindue
Ideel til benyttelse ved tidstypiske ejendomme.
Vinduet replikerer et traditionelt ovenlys.

Hi-Therm rude
U-Værdi 1.1W/m².K

Opgrader til Hi-Therm
for yderligere sikkerhed
og brugerfunktioner.
Tredobbelt rude

Lodret Bi-Lite
Maksimer lyset og ventilationen i
dit værelse ved at kombinere både
et skråt og et lodret vindue.

U-Værdi 0.6W/m².K

Den bedst mulige tredobbelte
rude giver maksimal komfort.
Integreret

U-Værdi 1.1W/m².K

Rytterlys
Vinduer installeret på det højeste
punkt i et skråt loft giver en
en imponerende effekt.

Dette giver en nem løsning med
henblik på vedligeholdelse/pleje,
hvor gardinet er integreret i
glasenheden, hvilket beskytter
den mod skader eller støv.
For fuldt overblik over rudespecifikationer,
se venligst side 28.

Spidst Dormer system
Det spidse dormervindue kombinerer et
vindue i hovedhøjde med imponerende
udsigter og effektiv ventilation

Sunlite System til skråt tag
Mørke gange og rum uden vinduer kan
belyses med naturligt dagslys ved hjælp
af vores Sunlite-system til skråt tag.
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TRIN 4

TRIN 5

Vinduesfinish

Åbningsmetode

Tilbehør

Keylite Polar Hvidt PVC
Vores hvide PVC-profil er
usædvanligt fugtbestandig,
og er derfor ideel som en
vedligeholdelsesfri løsning
til alle rum i huset, inklusivt
køkkener og badeværelser.
Rammens glatte overflader
er nemme at rengøre.

Manuelt
Vores standardvinduer har en
effektiv manuel åbnings- og
ventilationskontrol. Det øverste
håndtag på vores center-drejevindue
er behageligt at bruge, mens
det nederste håndtag på vores
brandudgang/tophængte vinduer
gør det muligt for brugeren at åbne
vinduet hele 45 °.

Valg

TRIN 3

Hvidmalet fyr
Vælg hvidmalet for en moderne
stil, der passer til alle rum.
Klar lakeret fyr
Vores standard fyrretræsfinish
fremhæver træets naturlige
skønhed med en slidstærk,
klar, satinlak påført i flere lag.
Fyrretræsfinishen er et praktisk
valg til de fleste interiører.

Elektrisk - kun til vinduer med
center-drejefunktion.
Den elektriske løsning giver mulighed
for fingerspidsstyring, som er ideel
til vinduer placeret i høje eller
utilgængelige positioner.
Der findes flere muligheder for at
kombinere elektrisk åbning med
elektrisk betjening af gardiner/
persienner, for at give maksimal
kontrol over ventilation og skygge.
• Regnsensor til automatisk lukning.
Soldrevet
Polar PVC center-drejevinduesserien
fås nu med soldrevet elektrisk
drift. Denne funktion er ideel til
installationer, hvor der ikke er
forbindelse til hovedstrøm.

Inddækninger & tilbehør
Keylites vinduer kræver brug af
originale Keylite-inddækninger
og tilbehør på alle Keylites
vinduesinstallationer. Se side 74.
•
•
•
•
•
•

Inddækningssæt
Dampkrave
Filt underkrave
Sikkerhedslås
Åbningsbegrænser
Åbningsstang

Gardiner
Ægte Keylite Gardiner
Keylite tilbyder en række
mørklægningsgardiner, der er
ideelle til enhver anvendelse.
Elektriske og Soldrevne gardiner er
også tilgængelige nu.
Se side 78 for flere detaljer.
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Fladt tag
Produktudvælgning
Følg vores nemme trin for trin proces

TRIN 1

TRIN 2

Tagstil & størrelse

Rude muligheder

Tagvinduer der kan åbnes
Spidst vinduessystem til fladt tag
Kombinerer center-drejevinduer til et
samlet, elegant taglys med muligheder
for elektrisk åbning og gardiner.
Ideelt til køkken og opholdsrum.
System til fladt tag
Tagsystemet til fladt tag er designet
til at lette installationen af enkelte
tagvinduer på et fladt tag. Velegnet til
korridorer/gange og funktionelle rum.

Termisk rude

U-Værdi 1.1W/m².K

Hi-Therm rude
U-Værdi 1.1W/m².K

Triple rude
Faldt glas-taglys
Vores flade tagvinduer af polycarbonat
giver en simpel dagslyskilde på flade tage.

U-Værdi 0.6W/m².K

Integreret

U-Værdi 1.1W/m².K
For fuldt overblik over rudespecifikationer,
se venligst side 28.

Tagkupler til fladt tag
Vores tagkupler af polycarbonat giver
en simpel dagslyskilde på flade tage.

Adgangsluge & røgventilation til fladt tag
Kupler er også tilgængelige med elektrisk
styret røgventilation eller elektrisk
styring, hvor mulighed for adgang/
flugt til et fladt tag er påkrævet.

Tagvinduer der ikke kan åbnes
Taglygte
Keylites taglygte bader rummet i dagslys
med en stor udsigt til himlen.
Den er tilgængelig i op til 6m x 4m for
en maksimal indvirken på rummet.
Sunlite System til fladt tag
Mørke gange og værelser uden vinduer kan
belyses med naturligt dagslys ved hjælp
af vores Sunlite-system med fladt tag.
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TRIN 4

TRIN 5

Vinduesfinish

Åbningsmetode

Tilbehør

Manuelt
Vores standardvinduer har en effektiv
manuel åbning og ventilationskontrol.

Ægte Keylite Gardiner
Keylite tilbyder en række
mørklægningsgardiner, der er
ideelle til enhver anvendelse.

Valg

TRIN 3

Keylite Polar Hvidt PVC
Vores hvide PVC-profil er
usædvanligt fugtbestandig,
og er derfor ideel som en
vedligeholdelsesfri løsning til alle
rum i huset, inklusivt køkkener
og badeværelser. Rammens glatte
overflader er nemme at rengøre.
Hvidmalet fyr
Vælg hvidmalet for en moderne
stil, der passer til alle rum.
Klar lakeret fyr
Vores standard fyrretræsfinish
fremhæver træets naturlige
skønhed med en slidstærk,
klar, satinlak påført i flere lag.
Fyrretræsfinish er et praktisk
valg til de fleste interiører..

Elektrisk - kun til vinduer med centerdrejefunktion.
Den elektriske løsning giver mulighed
for fingerspidsstyring, som er ideel
til vinduer placeret i høje eller
utilgængelige positioner.
Der findes flere muligheder for at
kombinere elektrisk åbning med
elektrisk betjening af gardiner/
persienner, for at give maksimal kontrol
over ventilation og skygge.
Soldrevet
Polar PVC center-drejevinduesserien fås
nu med soldrevet elektrisk drift. Denne
funktion er ideel til installationer, hvor
der ikke er forbindelse til hovedstrøm.

Eleckriske og soldrevne gardiner er
nu også tilgængelige.
Se side 78 for flere detaljer.
Bemærk: Gardiner er kun
tilgængelige for spidst
vinduessystem til fladt tag og
flade tagsystemer.
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Energieffektive ruder
Vælg en rude med en høj ydeevne for at maksimere energieffektiviteten.
Keylites tagvinduer kan leveres med en bred vifte af rudevarianter inklusivt termiske egenskaber, tonet, frostet og
selvrensende glas.

Standard rude

Termisk (T)
•
•
•
•

4mm hærdet ydre rude
20mm Argongasfyldt hulrum
4mm indre rude
Rude med kantvarme
U-Værdi

Rude type

Ug
W/m².K

Rw,
r dB

g

Tv

Tuv

T
(Termisk)

1.1

32

59.8

80.1

35.0

1.1
W/m².K

Ru

deenhed

Hi-Therm (HT)
4mm hærdet ydre rude
18mm Argongasfyldt hulrum
6mm lamineret indvendig rude
Ideel sikkerhedsrude til vinduer under 800 mm fra finish,
gulvniveau eller vinduer over hovedhøjde
• Forbedrer lydreduktion, sikkerhed og reducerer
i de skadelige virkninger fra UV-lys
• Rude med kantvarme

Sikkerhedsrude

•
•
•
•

U-Værdi

1.1
W/m².K

Rude type

Ug
W/m².K

Rw,
r dB

g

Tv

Tuv

HT
(Hi-Therm)

1.1

36

59.5

79.5

37.0

Ru

deenhed

Tredobbelt - Argon (ATG)
•
•
•
•
•
•
•

4mm hærdet ydre rude
10mm Argongasfyldt hulrum
4mm midterrude
8mm Argongasfyldt hulrum
4mm indvendig rude
Tredobbelt glas giver en lavere UV-værdi
Rude med kantvarme
U-Værdi

Rude type
KTG
(Tredobbelt)

Ug
W/m².K

Rw,
r dB

g

Tv

Tuv

0.8

32

56

74

-

0.8
W/m².K

Ru

deenhed
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Tredobbelt - Krypton (KTG)
4mm hærdet ydre rude
10mm Kryptongasfyldt hulrum
4mm midterrude
8mm Kryptongasfyldt hulrum
4mm indvendig rude
Tredobbelt glas giver en lavere UV-værdi
Rude med kantvarme

Rude type

U-Værdi

Ug
W/m².K

Rw,
r dB

g

Tv

Tuv

0.6

32

49.8

70.9

19.9

KTG
(Tredobbelt)

0.6
W/m².K

Ru

deenhed

Valg

•
•
•
•
•
•
•

Integreret (I)
•
•
•
•
•
•

En integreret gardin forseglet i ruden
4mm hærdet indre / ydre rude
20mm Argongasfyldt hulrum
Muligheder for manuel eller elektrisk betjening
Ideel til køkkener og badeværelser
Manuel styring anbefales til områder inden for
rækkevidde
• Elektrisk betjening anbefales til svært
tilgængelige områder
Rude type

U-Værdi

Ug
W/m².K

Rw,
r dB

g

Tv

Tuv

1.1

32

59.8

80.1

35.0

I
(Integreret gardin)

1.1
W/m².K

Ru

deenhedT

Se side 36 for yderligere information.
Bemærk: U-værdierne er baseret på målinger i midterruden. Integreret gardinenhed
er fremstillet med termoruder og fås ikke med tredobbelte- eller Hi-therm ruder.

Rude Effekter

Bronze (BRT)

Frostet (FR)

Selvrensende (SC)
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Tagvinduer
med center-drej
Det ideelle valg til de fleste rudeapplikationer, som fører lys længere
ind i dit hjem. Brug flere centerdreje-vinduer til at skabe et endnu
lysere rum og loft konverteringer.
Håndtaget er bekvemt placeret øverst
på vinduet og styrer også ventilationen, hvilket giver
mulighed for frisk luftstrøm, selv når vinduet er
låst og sikkert.

Se overblik over produktfunktioner på side 18.
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Tagvinduer med center-drejefunktion

10

Manual operation
CP

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

20

Års
Garanti

Års
Garanti

Tagvinduer
i træ

Polar PVC
Center-drej
(Se side 12)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

PCP T

Polar Center-drej, Termisk rude

























PCP HT

Polar Center-drej, Hi-Therm rude

























PCP TFR

Polar Center-drej, Frostet rude

























PCP KTG

Polar Center-drej, Tredobbelt rude

























PCP I

Polar Center-drej, Manuelt integreret gardin

























WCP T

Center-drej m. hvidt finish, Termisk rude

























WCP HT

Center-drej m. hvidt finish, Hi-Therm rude

























WCP KTG

Center-drej m. hvidt finish, Tredobbelt rude

























WCP I

Center-drej m. hvidt finish, Manuelt integreret
gardin

























Hvidmalet fyr

Klar lakeret fyr
TCP T

Center-drej i fyrretræ, Termisk rude

























TCP HT

Center-drej i fyrretræ, Hi-Therm rude

























TCP KTG

Center-drej i fyrretræ, Triple rude

























TCP I

Center-drej i fyrretræ, Manuelt integreret
gardin

























Bemærk: Se side 32 for elektrisk betjening af integrerede gardiner.
Frostet rude-effekt (TFR) fås også til vinduer med hvidt finish & klart lakeret fyrretræ. Kontakt Keylites Tekniske Team for mere information.

Funktioner

• Nem Rengøring
Vinduet drejer 180 ° for at
rengøre glasset indefra.

BBA Certification for Centre Pivot
timber frame windows

• Attraktivt udseende
Vælg hvid til moderne interiør
eller lakeret fyrretræ for et mere
traditionelt look.

• Frisk luft
Et klik på det øverste håndtag
giver ventilation, træk yderligere
for at åbne for frisk luft.

Produktsortiment til skråtag

Keylite Polar Hvidt PVC
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PEK Funktioner

Elektrisk Styrede
Tagvinduer
med Center-drej
Elektrisk drift er den ideelle løsning til
vinduer installeret uden for rækkevidde.
Vælg mellem vinduer med en håndholdt
fjernbetjening eller en vægmonteret styring.

Regnsensor til
automatisk lukning

Håndholdt
fjernbetjening

De elektriske PEK-vinduer lukkes automatisk i
tilfælde af regn. Elektrisk betjening af gardiner
kan også tilføjes som en mulighed.

Se et overblik over produktfunktioner på side 18.

Keylite Connect*
*App tilgængelig fra sommeren 2019
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Tagvinduer med center-drejefunktion

3

Elektrisk styring
PEK & SEK

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

10

20

Års
Garanti

Års
Garanti

Års
Garanti

Elektriske
Komponenter

Tagvinduer
i træ

Polar PVC
Center-drej
(Se side 12)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

PEK: Premium elektrisk sæt med fjernstyring og regnsensor
PCP T PEK

Polar Center-drej, Termisk Rude, Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























PCP HT PEK

Polar Center-drej, Hi-Therm Rude, Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























PCP KTG PEK

Polar Center-drej, Tredobbel Rude, Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























PCP EIR PEK

Polar Center-drej, Integreret gardin, Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























Hvidmalet Fyr - Premium Elektrisk Sæt
WCP T PEK

Hvidt Finish Center-drej, Termisk Rude,
Premium Elektrisk sæt med Fjernstyring

























WCP HT PEK

Hvidt Finish Center-drej, Hi-Therm Rude,
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























WCPKTGPEK

Hvidt Finish Center-drej, Tredobbel Rude,
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























WCP EIR PEK

Hvidt Finish Center-drej, Integreret gardin,
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























Klar Lakeret Fyr - Premium Elektrisk Sæt
TCP T PEK

Fyr Center-drej, Termisk Rude, Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























TCP HT PEK

Fyr Center-drej, Hi-Therm Rude, Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























TCP KTG PEK

Fyr Center-drej, Tredobbel Rude, Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























TCP EIR PEK

Fyr Center-drej, Integreret Gardin, Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























SEK: Standard elektrisk sæt med vægmonteret kontakt
Keylite Polar Hvid PVC - Standard Elektrisk Sæt
PCP T SEK

Polar Center-drej, Termisk Rude, Standard
Elektrisk Sæt med kontakt

























PCP HT SEK

Polar Center-drej, Hi-Therm Rude, Standard
Elektrisk Sæt med kontakt

























PCP KTG SEK

Polar Center-drej, Tredobbel Rude, Standard
Elektrisk Sæt med kontakt

























PCP EIS SEK

Polar Center-drej, Integreret Gardin, Standard
Elektrisk Sæt med kontakt

























Hvidmalet fyr - Standard Elektrisk Sæt
WCP T SEK

Hvidt Finish Center-drej, Termisk Rude,
Standard Elektrisk Sæt med kontakt

























WCP HT SEK

Hvidt Finish Center-drej, Hi-Therm Rude,
Standard Elektrisk Sæt med kontakt

























WCPKTGSEK

Hvidt Finish Center-drej, Tredobbel Rude,
Standard Elektrisk Sæt med kontakt

























WCP EIS SEK

Hvidt Finish Center-drej, Integreret Gardin,
Standard Elektrisk Sæt med kontakt

























Klar lakeret fyr - Standard Elektrisk Sæt
TCP T SEK

Fyr Center-drej, Termisk Rude, Standard
Elektrisk Sæt med kontakt

























TCP HT SEK

Fyr Center-drej, Hi-Therm Rude, Standard
Elektrisk Sæt med kontakt

























TCP KTG SEK

Fyr Center-drej, Tredobbel Rude, Standard
Elektrisk Sæt med kontakt

























TCP EIS SEK

Fyr Center-drej, Integreret Gardin, Standard
Elektrisk Sæt med kontakt

























Bemærk: Keylite Connect app’en er tilgængelig fra sommeren 2020. For mere information om Keylite Connect kontakt venligst Keylites Tekniske Team.

Produktsortiment til skråtag

Keylite Polar Hvid PVC - Premium Elektrisk Sæt
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PEK Funktioner

SNART TILGÆNGELIG

Solstyrede
Tagvinduer
med Center-drej
Bare fordi du ikke kan nå et vindue,
betyder det ikke, at du ikke kan åbne det
for frisk luft. Elektrisk styrede vinduer
giver dig kontrol, selvom du ikke kan nå.
Keylites solcelledrevne tagvindue fungerer
uafhængigt af en strømforsyning.
Disse elektriske vinduer lukkes automatisk i tilfælde
af regn, og solcelle funktionen lagrer strøm til
drift både dag og nat. Elektrisk betjening af
gardiner kan også tilføjes som en mulighed.

Regnsensor til
automatisk lukning

Håndholdt
fjernbetjening

Se et overblik over produktfunktioner på side 18.
Bemærk: Periodisk udskiftning af solbatteripakken er påkrævet
afhængigt af brugsfrekvensen.

Keylite Connect*
*App tilgængelig fra sommeren 2019

35

Tagvinduer med center-drej

3

Soldreven styring
SPEK

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

10

20

Års
Garanti

Års
Garanti

Års
Garanti

Elektriske
Komponenter

Tagvinduer
i træ

Polar PVC
Center-drej
(Se side 12)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

PCP T SPEK

Polar Center-drej, Termisk Rude, Solar
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























PCP HT SPEK

Polar Center-drej, Hi-Therm Rude, Solar
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























PCP KTG SPEK

Polar Center-drej, Tredobbel Rude, Solar
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























PCP EIR SPEK

Polar Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin,
Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























Hvidmalet Fyr - Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring
WCP T SPEK

Fyr Center-drej, Termisk Rude, Solar Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























WCP HT SPEK

Fyr Center-drej, Hi-Therm Glazing, Solar
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























WCPKTGSPEK

Fyr Center-drej, Tredobbel Rude, Solar
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























WCP EIR SPEK

Fyr Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin,
Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























Klar Lakeret Fyr - Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring
TCP T SPEK

Fyr Center-drej, Termisk Rude, Solar Premium
Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























TCP HT SPEK

Fyr Center-drej, Hi-Therm Rude, Solar
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























TCP KTG SPEK

Fyr Center-drej, Tredobbel Rude, Solar
Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























TCP EIR SPEK

Fyr Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin,
Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring

























Let the

Lad

solen

gøre arbejdet

Bemærk: Keylite Connect app’en er tilgængelig fra sommeren 2020. For mere information om Keylite Connect kontakt venligst Keylites Tekniske Team.

Produktsortiment til skråtag

Keylite Polar Hvid PVC - Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring
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Tagvinduer
med Center-drej
& Elektriske Integrerede
Gardiner
Elektriske integrerede gardiner er den
optimale kontrol til ovenlysvinduer. Gardinet
findes inde i rudeenheden og er derfor ideel
til brug i fugtige eller støvede omgivelser.
Vælg mellem en vægmonteret kontakt eller
den ekstra bekvemmelighed ved en håndholdt
fjernbetjening, som kan programmeres til at betjene
op til flere elektriske integrerede persienner.

Se et overblik over produktfunktioner på side 18.
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Tagvinduer med elektriske integrerede gardiner
Elektrisk betjening af gardiner på manuelle vinduer

3

EI

Størrelseskode

20

Års
Garanti

Års
Garanti

Elektriske
Komponenter

Tagvinduer
i træ

Polar PVC
Center-drej
(Se side 12)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

10

Års
Garanti

Electrisk - Strømforsynet integreret gardin med fjernstyring
Keylite Polar Hvid PVC - Elektrisk Integreret Gardin
PCP EIR

Polar Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin
med Fjerstyring







































































WCP EIR

Hvid Finish Center-drej, Elektrisk Integreret
Gardin med Fjerstyring

Klar Lakeret Fyr - Elektrisk Integreret Gardin
TCP EIR

Fyr Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin
med Fjerstyring



Electrisk - Strømforsynet integreret gardin med vægmonteret kontakt
Keylite Polar Hvid PVC - Elektrisk Integreret Gardin
PCP EIS

Polar Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin
med Kontakt







































































Hvidmalet Fyr - Elektrisk Integreret Gardin
WCP EIS

Hvid Finish Center-drej, Elektrisk Integreret
Gardin med Kontakt

Klar Lakeret Fyr - Elektrisk Integreret Gardin
TCP EIS

Fyr Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin
med Kontakt



Funktioner
• En integreret gardin forseglet i glasenheden, der
giver beskyttelse mod fugt og støv
• 4mm hærdet på yderruden
• 20mm Argon-gas-fyldt hulrum
• 4mm hærdet inder-rude
• Afstandsstykker til ruder med kantvarme
• Ideelt til køkkener og badeværelser
• Manuel styring anbefalet til tilgængelige
områder
• Elektrisk styring anbefalet til placeringer over

Produktsortiment til skråtag

Hvidmalet Fyr - Elektrisk Integreret Gardin
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Brandudgang /
Tophængte
Tagvinduer
The Keylite Brandudgang/Tophængte
tagvinduer kan åbnes 45° og overholder
dermed lovbestemte regler.
Dette er ideel ved tage med lave hældninger, da vinduet
åbnes udad, maksimerer dagslyset, der kommer ind i
rummet, uden at vinduesrammen får en effekt på dit rum.

Se et overblik over produktfunktioner på side 18.
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Brandudgang / Tophængte tagvinduer

10

FE / TH

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

20

Års
Garanti

Års
Garanti

Tagvinduer
i træ

Polar PVC
Center-drej
(Se side 12)

01

02*

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

PFE T

Polar Brandudgang/Tophængt, Termisk Rude



*





















PFE HT

Polar Brandudgang/Tophængt, Hi-Therm
Rude



*





















PFE TFR

Polar Brandudgang/Tophængt, Frostet Rude



*





















PFE KTG

Polar Brandudgang/Tophængt, Tredobbel
Rude



*





















PFE I

Polar Brandudgang/Tophængt, Manuelt
Integreret Gardin



*





















WFE T

Hvidt Finish Brandudgang/Tophængt,
Termisk Rude



*





















WFE HT

Hvidt Finish Brandudgang/Tophængt,
Hi-Therm Rude



*





















WFE KTG

Hvidt Finish Brandudgang/Tophængt,
Tredobbel Rude



*





















WFE I

Hvidt Finish Brandudgang/Tophængt,
Manuelt Integreret Gardin



*





















TFE T

Fyr Brandudgang/Tophængt, Termisk Rude



*





















TFE HT

Fyr Brandudgang/Tophængt, Hi-Therm Rude



*





















TFE KTG

Fyr Brandudgang/Tophængt, Tredobbel Rude



*





















TFE I

Pine Fire Escape/Top Hung, Manuelt
Integreret Gardin



*





















Hvidmalet fyr

Klar lakeret fyr

*På grund af åbningsstørrelse må et 02 tagvindue ikke bruges som flugtvej - Koden for 02 tagvindue er ‘TH’.
Frostede Ruder (TFR) er også tilgængelige på Hvidmalede- & Klart lakerede fyre-tagvinduer. Kontakt venligst Keylites Tekniske Team for mere information.

Funktioner
• I tilfælde af flugt
Som et redningsmiddel kan vinduet
åbnes til et uhindret område for
sikker udgang i tilfælde af en
nødsituation. Åbningshåndtaget
i bunden af vinduet

er let
tilgængeligt.
• Nemt at anvende
Multi-stop åbningsfunktionen giver
brugeren mulighed for at åbne
vinduet til enhver position mellem 0
° og 45 ° og lade det forblive åbent
for maksimal fleksibilitet.

Brandudgang
• Effektiv Ventilation
Effektiv ventilation tilvejebringes af
udluftningsklappen, øverst i vinduet,
der regulerer luftstrømmen, selv når
vinduet er lukket.
• Termisk Ydelse
Kun Keylite-vinduer har en udvidet
termisk krave, ruder med kantvarme
og en strømlinet pasform som
standard, hvilket fører til forbedret
termisk ydelse.

**Kontakt din lokale bygningskontrol med hensyn til vinduespositionen inden installation.

• Vinduet skal have et uhindret
åbningsområde, der er mindst 0,33
m2 og mindst 450 mm høj samt
450 mm bred.

1700mm
max**

1100mm max
600mm min**

Produktsortiment til skråtag

Keylite Polar Hvidt PVC
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Bevaringstagvinduer
Keylites bevaringstagvinduer er designet
til at supplere både renoveringer
og nybyggeri i traditionel stil.
Den sorte indfatning og den lave profil og ydre inddækning
opretholder bygningens traditionelle karakter, samtidig
med, at vinduet imødekommer strømmen af naturligt lys.

Se et overblik over produktfunktioner på side 18.
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Bevaringstagvinduer

10

CW

Størrelseskode

Tophængt

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

Center-drej

20

Års
Garanti

Års
Garanti

Tagvinduer
i træ

Polar PVC
Center-drej
(Se side 12)

01

02*

01C

03

04

05

06

07F

07

08**

09**

10**

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Bevarelsesvinduer med center-drej
CW PCP T

Bevaringsvindue, Polar Center-drej, Termisk
Rude

























CW PCP HT

Bevaringsvindue, Polar Center-drej, Hi-Therm
Rude

























CW PCP I

Bevaringsvindue, Polar Center-drej, Manuelt
Integreret Gardin

























CW WCP T

Bevaringsvindue, Hvidt Finish Center-drej,
Termisk Rude

























CW WCP HT

Bevaringsvindue, Hvidt Finish Center-drej,
Hi-Therm Rude

























CW WCP I

Bevarelsesvindue, Hvidt Finish Center-drej,
Manuelt Integreret Gardin

























CW TCP T

Bevaringsvindue, Fyr Center-drej, Termisk
Rude

























CW TCP HT

Bevaringsvindue, Fyr Center-drej, Hi-Therm
Rude

























CW TCP I

Bevarelsesvindue, Fyr Center-drej, Manuelt
Integreret Gardin

























Hvidmalet fyr

Klar lakeret fyr

Brandudgang/Tophængt Bevaringstagvinduer
Keylite Polar Hvidt PVC
CW PFE T

Bevaringsvindue, Polar Brandudgang/
Tophængt, Termisk Rude



*





















CW PFE HT

Bevaringsvindue, Polar Brandudgang/
Tophængt, Hi-Therm Glazing



*





















CW PFE I

Bevaringsvindue, Polar Brandudgang/
Tophængt, Manuelt Integreret Gardin



*















0





CW WFE T

Bevaringsvindue, Hvidt Finish Brandudgang/
Tophængt, Termisk Rude



*





















CW WFE HT

Bevaringsvindue, Hvidt Finish Brandudgang/
Tophængt, Hi-Therm Rude



*





















CW WFE I

Bevaringsvindue, Hvidt Finish Brandudgang/
Tophængt, Manuelt Integreret Gardin



*













9







CW TFE T

Bevaringsvindue, Fyr Brandudgang/
Tophængt, Termisk Rude



*





















CW TFE HT

Bevaringsvindue, Brandudgang/Tophængt,
Hi-Therm Rude



*





















CW TFE I

Bevaringsvindue, Brandudgang/Tophængt,
Manuelt Integreret Gardin



*





















Hvidmalet fyr

Klar lakeret fyr

*På grund af åbningsstørrelse må et 02 tagvindue ikke bruges som flugtvej - Koden for 02 tagvindue er ‘TH’.
**Bemærk venligst at størrelserne 08, 09 & 10 inkluderer to georgiske afstandslister. Størrelserne er også tilgængelige uden georgiske afstandslister, kontakt venligst
Keylites Tekniske Team for mere information.

Funktioner
• Klassisk Design - Mens det er
• Center-drej - Bevaringsvinduer med
traditionelt i sit udvendige udseende
center-drej er tilgængelige i PVC, Hvidt
drager standard bevaringstagvinduet
Finish and Fyr.
fordel af alle Keylites avancerede
• Brandudgang/Tophængt
funktioner, herunder høj termisk
- Brandudgang/Tophængt
effektivitet, lav vedligeholdelse samt
Bevaringstagvindue er tilgængeligt i
ventilationskontrol.
PVC, Hvidt Finish and Fyr.

• Termisk Ydeevne Kun Keylite-vinduer har en
udvidet termisk krave, ruder
med kantvarme og en strømlinet
pasform som standard, hvilket
fører til forbedret termisk ydeevne.

Produktsortiment til skråtag

Keylite Polar Hvidt PVC
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keyliteroofwindows.com

Keylite QCP
Tagvindue med
Forbedret Sikkerhed
Keylites QCP Tagvinduer tilbyder forbedrede
niveauer af sikkerhed samt sikkerhed
på Keylites center-drej område.
Et bundhåndtag er indkoporeret i designet af dette
vindue for at give en ekstra låsemekanisme. Desuden er
alle rude kanter udstyret med skruer, der ikke kan skrues
ud, for at forhindre let adgang gennem rudepanelet.
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Keylite QCP Tagvindue

10

Forbedret sikkerhed

Års
Garanti
Tagvinduer
i træ

QCP

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

















































Keylite QCP Klar lakeret fyr
QTCP HT

Fyr, Center-drej, Hi-Therm Rude

QWCP HT

Hvidt Finish, Center-drej, Hi-Therm Rude

Funktioner
1. Standard låsebolten i plastik, osm sidder i toppen af rammen, er erstattet med en solid metalversion. Til de vinduer, der
kun har 1no monteret, vil disse være udstyret med 2no metalversioner; en i hvert øverste hjørne af rammen.
2. Standard låsebolten i plastik er erstattet med en metalversion i begge sider.
3. Låseboltene er udstyret med et beskyttende metalafskærmning / låg.
4. Yderligere ERA 806 trykbolte er monteret i bunden af rammen i hvert hjørne. Disse leveres med en nøgle til
at låse op. Nøglerne vil blive hængt op som gardinmærket for at undgå, at de bliver forlagt eller knækkes i låsen, under
installation af vinduet.
5. Rammehængselskruer udskiftes med rammehængselbolte, der er fastgjort med tappemøtrikker udefra på rammen.
6. Alle rudekanter er udstyret med skruer, der ikke lader sig skrue ud, hvilket betyder, at ethvert glasrelateret problem skal
løses ved hjælp af en udskiftningsramme.
7. Alle størrelser er komplette med 2no tophængte håndtag og holdere, bortset fra de 550 mm brede rammer, som kun vil
har et enkelt håndtag og en holder i midten.

2/3.
2/3

6.
6

1.
1

5.
5

7.
7

4.
4

Keylites QCP-vindue er testet til PAS 24: 2012 og har opnået en godkendelse for alle aspekter af dette testprogram.

Produktsortiment til skråtag

Keylite QCP Hvidmalet fyr
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In
nik n

ation
ov

Forudmonterede Flick-Fit
beslag

Aluminiumsprofiler
belagt med
polyesterlak

U

In
nik n

ation
ov

U

Rude med
kantvarme

Vedligeholdelsesfrit
Hængsel

ATG - Energibesparende
tredobbelt rudeenhed

In
nik n

ation
ov

U

Styrehængsel

Ergonomisk
Bundhåndtag

Udvidende termisk krave
FuturethermTM
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Keylite Flick-Fit+

10

Manuel styring

Års
Garanti

FF

Tagvindue, center-drej, træprofil,
installation på hvert tag med 15˚-90˚ vinkel.
Keylites Flick Fit Plus tagvinduer er det nyeste Keylite-tilbud.
Flick Fit Plus er en ny, forbedret version af Keylite Flick Fit-vinduet,
velkendt og vellidt af brugere og installatører.

• Mere dagslys
Det opdaterede rammedesign betyder, at Flick Fit Plus-vinduet
har op til 10% mere vinduesglas end den tidligere model.
Takket være dette, bliver dine rum endnu bedre oplyst, og der
kræves nu færre vinduer for at opnå tilstrækkelig belysning.

• Råvarer af højeste kvalitet
Vi bruger kun førsteklasses råvarer til vores tagvinduer. Vi bruger
træ fra pålidelige kilder og derfor kan vi prale af FSC-certifikat.

• Økologisk lak

• Vedligeholdelsesfrit hængsel

Hvert element i Flick Fit Plus-vinduet er dækket af to lag
økologisk akryllak. Det giver mulighed for fuld beskyttelse af
træet mod selv de mest vanskelige vejrforhold. Dette giver
os mulighed for at give 10 års garanti på vores vinduer.

Specialdesignede vedligeholdelsesfrie hængsler tilfører yderligere
brugervenlighed, uden behov for vedligeholdelse og service.

• Ergonomisk håndtag

Et specialdesignet, ergonomisk håndtag muliggør
behagelig betjening af vinduet og indstilling af rammen
i en lukket eller uforseglet position, hvilket giver dig
mulighed for effektiv ventilation af rummet.

• ATG - Tredobbelt rudeenhed
En innovativ løsning i form af en tredobbelt rude fyldt med argon
muliggør bedre energieffektivitet til en meget attraktiv pris.

!

• Udvidende termisk krave FuturethermTM

Kun Keylite tagvinduer har en FuturethermTM udvidende
termisk krave integreret i vinduesrammen. Riv bare
beskyttelsestapen af, og kraven vil i sig selv udfylde alle
mellemrum mellem rammen og tagkonstruktionen.

Tagvinduer med ATG-ruder
opfylder tekniske betingelser for 2021.

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Keylite Flick-Fit Plus - Fyrretræsfinish
TFF T

Fyr-Finish, Center-drej, Termisk Rude

























TFF HT

Fyr-Finish, Center-drej, Hi-Therm Rude

























TFF ATG

Fyr-Finish, Center-drej, Argon Tredobbelt Rude

























TFF KTG

Fyr-Finish, Center-drej, Krypton Tredobbelt
rude

























Keylite Flick-Fit Plus - Hvidt finish
WFF T

Hvidt Finish, Center-drej, Termisk Rude

























WFF HT

Hvidt Finish, Center-drej, Hi-Therm Rude

























WFF ATG

Hvidt Finish, Center-drej, Argon Tredobbelt
Rude

























WFF KTG

Hvidt Finish, Center-drej Krypton Tredobbelt
Rude

























Produktsortiment til skråtag

Funktioner
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Effektiv diffusor
Monteret efter kundens
anmodning

Aluminiumsprofiler belagt
med polyurethanlak

Fyrretræ af høj kvalitet
imprægneret og lakeret

Energibesparende
rudenheder

Vedligeholdelse
frit hængsel

Styrehængsel

47

Keylite Basic

10

Manual styring

Års
Garanti

BW

Tagvindue, center-drej, træprofil,
installation på hvert tag med 15˚-90˚ vinkel.
Keylite BW er et svar på den voksende efterspørgsel på markedet
til vinduer af god kvalitet til en moderat pris.

Hvidt Finish

Produktsortiment til skråtag

Takket være vores mange års erfaring med konstruktion af tagdækning,
har vi opnået en fremragende effekt, som er Keylite BW
- et billigt vindue med mange muligheder.

Fyrretræsfinish

Funktioner
• Lavet af fyrretræ i høj kvalitet, imprægneret og lakeret.

• Det er muligt efter anmodning, at installere en manuel
diffusor for at forbedre vinduets ventilationskapacitet.

• Vindue- og taginddækningen er lavet af
aluminiumsplader i høj kvalitet, belagt med
polyesterlak og tilgængelig i to farver: grå og sort.

• Monteringsbeslag i stål som standard.
• Det er muligt at bruge hele sortimentet
af originale Keylite-gardiner.

• Udstyret med et ergonomisk håndtag med
mikroventilation placeret i bunden af rammen.

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Keylite BW - Fyrretræsfinish
TBW T

Fyr-Finish, Center-drej, Termisk Rude

























TBW ATG

Fyr-Finish, Center-drej, Argon Tredobbelt Rude

























TBW KTG

Fyr-Finish, Center-drej, Krypton Tredobbelt
Rude

























Keylite BW - Hvidt finish
WBW T

Hvidt Finish, Center-drej, Termisk Rude

























WBW ATG

Hvidt Finish, Center-drej, Argon Tredobbelt
Rude

























WBW KTG

Hvidt Finish, Center-drej, Krypton Tredobbelt
Rude
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Dormer system
Det nye Keylite Dormer system er en
dramatisk alternativ til et traditionelt
tagdæksel.
Dromer-systemet besidder mange af de samme
fordele med hensyn til plads og hovedrum, samtidig
med at det tilføjer en større visuel indvirkning og
transmitterer mere end tre gange så meget dagslys,
da overliggende ruder tilfører store mængder
naturligt lys i dit opholdsrum. Indvendigt skaber de
farvematchede trimmere en attraktiv vinduesfunktion.

49

Dormer system

10

Års
Garanti

DRX

Vinduesstørrelse: 05, 07C & 08

Vinduesstørrelse: 04, 07B & 08B

Keylites Dormer system giver mulighed for en unik oplevelse af frisk luft med
bekvemmeligheden ved det øverste håndtag på vores vinduer med center-drejefunktion,
der gør det let at åbne og som dermed skaber et godt, ventileret og lyst rum.
Keylites Dormer findes i en konfiguration med 4 eller 6 tagvinduer og kan gøres endnu mere
praktisk ved hjælp af vores udvalgt af elektriske og soldrevne løsninger for maksimal kontrol.

• Fuldt isoleret Keylite Dormer ramme arbejde
• Alle tilknyttede inddækningskomponenteri aluminium er
nødvendige for at fuldføre installationen
• Farvetilpasset og dekorativ indvendig trim
Bemærk:
Keylites Dormer sæt refererer kun til rammearbejde,
inddækninger og dekorativt trim. For et komplet system
skal tagvinduerne specificeres separat. For yderligere
information kontakt venligst Keylites Tekniske Team.

Følg disse trin, når du vælger et Keylite Dormer-system:
TRIN 1
Beslut om det system, du har brug for, er en konfiguration
af 4 eller 6 tagvinduer. Der bør tages særligt hensyn til
strukturelle åbningsstørrelser.
Bemærk:Kontakt din lokale bygningskontrol inden installation.

TRIN 2
Vælg en størrelse til dine midterste tagvinduer med center-drej, baseret på

Vinduesstørrelser 05, 07C or 08.

Vinduesstørrelser 04, 07B, or 08B.

Vælg din rude og dit finish:
• PVC, Fyr eller Hvidt finish
• Rude muligheder (Hi-Therm er anbefalet)
• Integreret Gardin
For optimal brug anbefaler Keylite soldrevne- eller elektrisk betjente midterste tagvinduer.
Se side 32-37 for mere information.
Bemærk: omkostninger for tagvinduer udregnes separat.

Størrelseskode
Individuel Tagvinduesstørrelse (WxH)
Strukturel åbningsstørrelse (WxH)

DRX4 04

DRX4 05

DRX4 07B

DRX4 07C

DRX4 08B

DRX4 08

DRX6 04

780 x 980mm

780 x 1180mm

940 x 980mm

940 x 1180mm

1140 x 980mm

1140 x 1180mm

780 x 980mm

780 x 1180mm

1550 x 2095mm

1550 x 2470mm

1870 x 2095mm

1870 x 2470mm

2270 x 2095mm

2270 x 2470mm

2350 x 2095mm

2350 x 2470mm

















Bemærk: Priserne inkluderer tømmerstand og de tilsvarende inddækninger. Tagvinduer skal specificeres separat.

DRX6 05

Produktsortiment til skråtag

Funktioner
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Vindueskombinationer

Keylites Tekniske Team vil hjælpe dig med at specificere den optimale løsning til dit projekt
og oprette en ordreplan for kombinationsvinduer og inddækninger.

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

Vælg dine tagvinduer

Vælg dit vindueslayout

Afstand mellem vinduerne

•
•
•
•

Kombinationssystem
Side om side på vandret plan.

• 100mm
• 50mm (kun ved
kombinationssystem)
• 18mm (kun ved
kombinationssystem)

Udseende
Størrelse
Elektrisk eller manuel åbning
Overflade, integrerede eller
elektriske gardiner

+
Bi-Lite system
Den ene over den anden på et lodret
plan.

TRIN 4
Inddækninger

+
• Tegl tag
• Skiftertag
• Almindeligt tag med tegl
- kun kombinationssystem

Gittersystem
Flere vinduer i gitterdannelse.

TRIN 5
Finish

+

• Vælg indvendigt trim i hvid eller
fyrretræ.

+

På vores hjemmeside finder du alt nødvendigt
data om vores produkter:
• Et komplet informationssæt om vores tilbud
(vinduer, loftstige, inddækning og tilbehør)
• Instruktioner og monteringsvideoer
• Distributionsoplysninger
• CAD biblioteker
• Galleri med de mest interessante projekter
• Kontaktoplysninger

keylite.pl



Produktsortiment til skråtag
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Lodret Bi-Lite vinduessystem

10

Års
Garanti

VBL

Den lodrette Bi-Lite er en
lodret vinduessammensætning,
der kombineres med et Keylite
tagvindue for at skabe en
attraktiv rude funktion.
Dette er en meget effektiv måde at
maksimere lysniveauerne og
ventilation i ethvert rum.
Valgfrie opgraderinger er også
tilgængelige.
For yderligere information venligst
kontakt Keylites Salgsteam.
Følg disse trin, når du vælger et lodret vindue, der skal kombineres med dit tagvindue.
TRIN 1
Beslut om det system, du har brug for, er et enkelt, dobbelt
eller tredobbelt.

TRIN 2
Vælg dit tagvindue (r) i størrelse 04, 05, 06. Vælg blandt:
• Integrerede vinduer
• Fyr eller hvidt finish.
• Center-drej
• Tophængt.

e.g. 06
Bemærk: Tagvinduer
er ikke inkluderet i
systemetsystem.

TRIN 3
Angiv, om dit lodrette vindue er:
• 950mm dybt
• 600mm dybt
(Vip kun tilgængelig). (kun vip eller vip & vend tilgængelig).

Bemærk: 950mm Vip & Vend kan kvalificere
sig som et flugtmiddel i visse størrelser. Kontakt
Keylites Tekniske Team for mere information.

TRIN 4
Inddækningerne er inkluderet i prisen for dit lodrette vindue
så angiv din tagfinish (skifer eller tegl) og taghældning.

Hvidmalet fyr

Klar lakeret fyr

Størrelse WxH (mm)

780x600

780x950

Størrelse WxH (mm)

780x600

780x950

WFVBL T

Hvidt Finish, Enkelt, kun vip





VBL T

Fyr, Enkelt, kun vip





WFVBL T 2018

Hvidt Finish, dobbelt,
kun vip





VBL T 2018

Fyr, Dobbelt, kun vip





WFVBL T 3018

Hvidt Finish, tredobbelt,
kun vip





VBL T 3018

Fyr, Tredobbelt, kun vip





WFVBL TT

Hvidt Finish, Enkelt, vip
& vend





VBL TT

Fyr, Enkelt, vip og vend





WFVBL TT 2018

Hvidt Finish, dobbelt, vip
& vend





VBL TT 2018

Fyr, Dobbelt, vip og vend





WFVBL TT 3018

Hvidt Finish, tredobbelt,
vip & vend





VBL TT 3018

Fyr, Tredobbelt, vip og vend

-



Bemærk: Tagvinduer er ikke inkluderet i systemet. For VBL-systemer uden for ovenstående bedes du kontakte Keylites Salgsteam.
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Rytterlys vindue

10

Års
Garanti

RG

Produktsortiment til skråtag

Keylites Ryttelys vinduessystem kan installeres langs tagryggen for at maksimere lys og
plads på det højeste punkt i det skrå loft.

Funktioner

Installation

• Keylites rytterlys tagvinduer
er ideelle til både hjemlige og
kommercielle applikationer og fås
med følgende vinduestyper: Centerdreje vinduer, bevaringsvinduer og
tagvinduer med hvidt finish, alle
med mulighed for et integreret
gardin.
• Normalt installeres disse tagvinduer
uden for rækkevidde og de
kan derfor betjenes elektrisk af
håndholdt fjernbetjening eller en
vægmonteret kontakt.

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

• Elektriske muligheder for vinduer,
såsom integrerede gardiner, giver
kontrol over dagslys og ventilation.
• Bemærk, at tagvinduer ikke er
inkluderet i systemet og skal
specificeres separat.

• Installationen af Keylites
rytterlys system svarer meget til
standardinstallation af tagvinduer.
• Tagvinduerne skal placeres på en
måde, så rammerne ikke kolliderer,
når de åbnes.

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

RGSRF

Enkelt Rytterlys, Skifer
inddækning

























RGTRF

Enkelt Rytterlys, Flise
inddækning

























CRGSRF

Kombineret Rytterlys, Skifer
inddækning

























CRGTRF

Kombineret Rytterlys, Flise
inddækning

























Bemærk: Koderne ovenfor refererer kun til inddækningerne i et komplet system. Tagvinduerne skal specificeres separat. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.
Vinduer, der er 280 mm eller mere ned fra tagryggen, kan monteres ved hjælp af standard Keylite-inddækninger. Vinduer der er mindre end 280 mm skal
udstyres med Keylites Rytterlys inddækninger. Angiv venligst fliser, skifer eller almindelige fliser, når du bestiller. (Almindelig flise = TRF). Fås også til Tophængte
vinduer og Bevaringsvinduer. Produktkoder inkluderer ikke vinduer.
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Markise & rulleskodde

3

Års
Garanti

AWB RS

Markise gardin
Denne eksterne markise er en enkel,
men effektiv løsning til at reducere
varmeforøgelse forårsaget af direkte
sollys på glasset.
Markisen er fremstillet af vejrbestandigt stof og kan let
installeres indefra.
Funktioner
•
•
•
•

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Markise produktkode
AWB

Nem at installere
Reducerer varme med op til 70%
Forbedrer privatliv
Praktisk farve - Charcoal Black

Ekstern Markise

550

660

780

940

1140

1340













Rulleskodde
Denne eksterne rulleskodde er en
elektrisk drevet beskyttelse mod
ekstremt vejr og tilfører praktisk
mørklægning.
Funktioner
• Mørklægning når som helst på dagen
• Sommer - Rulleskodden tilfører ekstra skygge for at
reducere varmeforøgelse med op til 95%
• Vinter – ekstra beskyttelse mod varmetab
• Forbedret komfort - reduceret lyd fra vind og regn
• Maximalt privatliv

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

RS ES

Rulleskodde med elektrisk styret
vægmonteret kontakt

























RS SR

Rulleskodde med soldrevet fjernstyring
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Røgventilations tagvinduer

3

Års
Elektrisk
Garanti

SVK

Keylites røgventilationssystem er designet til automatisk at åbne et Keylite-tagvindue i
tilfælde af brand.

• Fås som standard til 1 m² (08
størrelse) eller 1,5 m² (10 størrelse)
røgventilationsområde.
• Fuldt certificeret til EN12101-2.
• Dette system integreres problemfrit
med bygningens vigtigste
brandalarm eller kan fungere
uafhængigt som et enkeltstående
system.
• En 3-dages batteristrømforsyning
leveres med systemet som standard,
hvis bygningens elektriske system
skulle svigte.
• Yderligere inspektioner af
funktionalitet er tilgængelige
efter anmodning. For yderligere
information, kontakt Keylites
Tekniske Team.
Sættet inkluderer:
• Aktuator (er), kontrolpanel,
glasbruds enhed, røgdetektor og
3-dages batteri backup-pakke.
Bemærk: Tagvindue og inddækning
er ikke inkluderet.
• For krav til geometrisk røgventilation
er vores systemer fuldt testet og
certificeret i henhold til EN12101-2
på taghældninger mellem 15 ° - 90
°.
• For aerodynamiske
røgventilationskrav er vores
systemer fuldt testet og certificeret
i henhold til EN12101-2 på
taghældninger mellem 15 ° - 50 °.
• Systemet kan opgraderes, så det
overholder kravene til aerodynamisk
røgventilation ved at inkludere den
valgfri vinddeflektor (WD) til SVK.
• SVK fås kun på tagvinduer i træ.

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)
Røgventilationsfrit område

08

10

1140x1180

1340x1400

1m²

1.5m²

Røgventilation produktkoder
SVK

Rødventilationssæt





WD

Vinddeflektor (gælder kun for
aerodynamisk røgventilation)





Bemærk: Alternative størrelser er også tilgængelige. For yderligere information, kontakt Keylites Tekniske Team.

Produktsortiment til skråtag

Funktioner
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Sunlite lysrørssystem

10

Års
Garanti

SL

En Keylite Sunlite transporterer naturligt dagslys til områder, hvor konventionelle
tagvinduer ikke kan bruges.
Det stærkt reflekterende lysrør gør det muligt for dagslys at rejse fra taget til et indre rum, der er
berøvet naturligt lys. Keylite anbefaler et stift lysrørsystem med en diameter på mindst 350 mm for at
opnå 98% refleksion.

Fordele
• Fås med et ‘stift’ eller ‘fleksibelt’ lysrør, der passer til dit tagdesign.
• Sparer energi og forvandler mørke eller vinduesløse rum. Ideel til
badeværelser, trapper og korridorer/gange.
• Loftsdiffusor med dobbelt rude og hvid loftbeklædning.
• Reducerer behovet for yderligere loftbeslag ved at integrere en mulighed
for lysstofrør i ethvert Sunlite system - stift og fleksibelt.

Et Keylite Sunlite system inkluderer:
• Taginddækning og tildækning.
• Foretrukket rør - stift eller fleksibelt (stift
anbefalet) 2m længde.
• Hvid loftsdiffuser.
• Fladt tagstativ (kun SLRSF - se side 70).
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Sunlite system til skråt tag

10

Års
Garanti

SLRS/SLFS

Funktioner

Anbefalet brug
• 250mm Diameter
Badeværelse, WC, lille gang.
• 350mm Diameter
Badeværelse, en suite, entré.
• 450mm Diameter
Badeværelse, kontor, entré, korridor/
gang.
• 530mm Diameter
Stue, kontor, køkken, gang.

Stift system
SLRSS - Til skiferinstallation.
SLRST - Til profileret eller flad
installation.
For optimal ydeevne
Keylites rørsystem er lavet ved hjælp
af et slidstærkt, spejlfinish, poleret
aluminiumsrør med 98% refleksion.
Fleksibelt system
SLFSS - Til skiferinstallation.
SLFST - Til profileret eller flad installation.
For alsidighed
Anbefales til installationer, hvor
forhindringer i taget ikke tillader brugen
af et
 stift system. Dette system tilbyder
83% reflektion.

Sunlite system til skråt tag
Størrelse (diameter mm)

Beskrivelse

250

350

450

530

SLRSS

Stift system
Skifer









SLRST

Stift system
Tegl









SLFSS

Fleksibelt system
Slate









SLFST

Fleksibelt system
Tegl









Sunlite tilbehør
Størrelse (diameter mmø)

Beskrivelse

250

350

450

530

SLL

Cirkulært
lysstofrør









SLRE

Stift
rørforlængersystem 625mm









Sunlite tilbehør
Mekanisk ventilation er tilgængelig som
ekstraudstyr. Kontakt Keylites Tekniske
Team for mere information.

Bemærk: Når du angiver din ordre, skal du angive skifer eller fliser. Hvis tagrummet er mere end 2 m højt, bedes du ringe til Keylites Tekniske Team.

Produktsortiment til skråtag

• Magnetiske beslag muliggør hurtig
installation og nem rengøring af
loftsdiffusoren.
• Click-fit installation.
•	Udvendigt selvrensende glas, der
sikrer maksimal dagslys og er let at
vedligeholde.
• Ventileret med unikke fittings på
både tag- og loftsniveauer, der
bekæmper risikoen for kondens.
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Taglygte
FRL

Keylites taglygte leveres som et sæt med alle dele sikkert pakket ned, for at sikre
en sikker transit. Hvert sæt indeholder en trinvis billedguide, der fører installatøren
tydeligt gennem byggeprocessen fra start til slut.
Enkelt bolt
montering
Flademontering afsluttes ved at orientere
enden af spæret over dens relevante
trykstøbte klap, hvor den fastgøres på plads
med en enkelt 8 mm bolt. I tagbjælkens
ende monteres endnu en 8 mm bolt udefra
gennem profilen og derefter ind i en
forudmonteret aluminiumskind, der sidder
pænt inde i spærens ende.
Det koniske skivesystem sikrer, at når
boltene tilspændes, opnås korrekt justering
og forspænding hver gang. Dette sparer
installatøren meget tid i forhold til de mere
almindelige metoder, der anvendes i nogle
konkurrentsystemer.

Forboret
tagbjælke
For at spare monteringstid og garantere, at
det korrekte antal fikseringer anvendes, sørger
vi for, at enhver taglygte forlader vores fabrik
med alle de nødvendige huller forboret i
dens tagbjælke.For installatøren betyder det,
at der ikke er behov for yderligere afmåling
eller boring på stedet inden fastgørelse af
tagbjælken på taget.

Konisk skive
For at muliggøre en hurtig og præcis
fastgørelse mellem alle spær, bjælker og
tagbjælker leverer vi en simpel, men alligevel
innovativ tilspidset skive. Den koniske profil
resulterer i en kiletypeindsats, der tillader en
stor grad af positionstolerance på de parrede
huller i afstøbningerne og spærene. Dette
system forenkler i høj grad den indledende
tilpasning og hjælper med at øge den samlede
hastighed ved installationen.
Når alt er korrekt på plads, strammes
forbindelsesboltene fuldt ud, og disse
tilspidsede skiver sikrer, at hver samling både
er komplet justeret og korrekt forudinstalleret
i en enkelt proces, hvilket giver en utrolig
nøjagtig og stabil samling.
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10

Års
Garanti

Universel 5 mm unbrakonøgle

Alt-i-en rudebeholder

En 5 mm unbrakonøglebit følger med hver
Keylite Taglygte og giver den nødvendige
grænseflade mellem dine værktøjer og de
fastgørelseselementer, der udgør vores system.

Installation af glasset kunne ikke være
enklere ved brug af vores alt-i-én rudeholder.
Det innovative design forhindrer glidning
og dækker både enden af den

forseglede
enhed og den udvendige del af tagbjælken
i en. Når glaspladen er placeret i holderen,
placeres den på højderyggen og drejes ned når
enheden styrer den på plads, hvilket reducerer
installationstiden til et spørgsmål om sekunder
pr. enhed.

Produktsortiment til fladt tag

Det smarte design skaber en anti-løftemekanisme, der både forhindrer den
omgivende luft i at forsvinde og derudover
tilføjer endnu en anden dimension til
sikkerheden mod tvungen luft-adgang udefra.

Intet tætningsmiddel i
tagkonstruktionen
Når tagbjælken er monteret og sikret i sin
position på det eksisterende tag, behøver
installatøren ikke beskæftige sig yderligere
med nogen anvendelse af fugemasse under
konstruktionen af Keylites

Taglygte. Alle
yderligere forseglinger er forudinstalleret efter
behov, hvilket betyder, at der ikke kræves
yderligere materialer og ingen unødvendig
monteringstid på stedet.

Clip-fit Top- & Ende hætter
Taginstallationen afsluttes med vores
klikbare aluminiumsafslutningshætter,
der er designet, så montering er intuitiv,
hurtig og lige frem, samtidig med at tagets
glatte linjer opretholdes. Hver af de støbte
aluminiumsudskæringer i højeste kvalitet, der
dækker spær-toppe og bjælkeenderne, skal
blot klikkes eller skubbes på plads, hvor de
holdes fast med et passende spænde.
Designet tilføjer ikke kun den slanke æstetik
ved helt at dække eventuelle uattraktive
skruer, men reducerer også monteringstiden
yderligere, mens den maksimerer sikkerheden.
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Taglygte
FRL

Produktkode
Ca. Højde (mm)

FRL

1510

2010

2015

2515

3015

3020

358

358

474

474

474

591
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10

Års
Garanti

Keylites taglygte skaber den ultimative
dagslysoplevelse med dens evne til at
konvertere kedelige, dunkle rum til levende
opholdsrum. Disse elegante taglygter er
ideelle til flade tagudvidelser, og fremmer
indfaldet af dagslys i stor skala.
Den slanke, termisk brudte aluminiumsramme er kun 57 mm
bred og tilfører et klassisk udseende til lygten.
Alle aspekter er designet til at maksimere energieffektiviteten
i forbindelse med lygternes højtydende rudeindstillinger, der
leverer fremragende U-værdier fra 1.2W/m2.K.
Vores taglygters termiske effektivitet er garanteret ved fjernelse
af kuldebroer, som opnåes ved at isolere de ydre profiler fra de
indvendige profiler.

Funktioner

• Termisk brudte tagbjælker
Tagbjælkerne er termisk brudte
for at skabe en isolerende barriere
mellem aluminiumssektionerne.

• Isolerende T-stang
En isolerende T-stang, af høj kvalitet,
bygger bro mellem profiler og
aluminiumsafslutningshætter for
at skabe det bedst mulige termiske
brud.

• Ruder med flere funktioner
Keylites taglygter kan leveres
med en række forskellige
højeffektive ruder, der blandt
andet er selvrensende.

Rude funktioner
Standard

Mulige opgraderinger

Klar

Blå

Aqua

Privatliv

Solskærmsblå

Bronze

1.2 W/m2.K

1.2 W/m2.K

1.0 W/m2.K

1.2 W/m2.K

1.0 W/m2.K

1.2 W/m2.K

Solvarme refleksion

42%

60%

82%

34%

82%

55%

Lystransmission

78%

47%

30%

54%

25%

38%

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Rude finish
U-Værdi

Selvrensende

Bemærk: De viste farver er kun til visuelle formål og er ikke en nøjagtig gengivelse af glasfarver.

Produktsortiment til fladt tag

Kombineret med højtydende ruder er Keylites taglygters evne
til at reducere varmeoverførsel i en klasse for sig.
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Spids-system til fladt tag

10

Års
Garanti

FRX

Keylite spids-system til flade tage skaber et sofistikeret tagvindue i atriumstil, der kan
tilføje funktion og stil til boligarealer med flade tage.

Funktioner
• Ideel til køkkener eller opholdsstuer.
spids-systemet i enkelt-, dobbelteller tredobbeltformat kan forvandle
rummet med store strømninger af
naturligt lys.
• Kombiner dette spidse system
med dit valg af Keylites tagvinduer
(prissat separat) for en komplet
løsning, der er klar til installation.
• Vælg Polar PVC for høj
fugtbestandighed og en særligt
praktisk anvendelse i køkkener.
• Elektriske muligheder, for vinduer
med integrerede gardiner, giver
kontrol over dagslys og ventilation.
• Systemet inkluderer stand og
inddækninger. Tagvinduer købes
separat.

Størrelseskode

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

Størrelse WxH (mm)

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

FRX

Enkelt spids-system til
fladt tag

530x1740

Loftsåbningsdimension

CFRX 2018

Dobbelt spids-system til
fladt tag

Loftsåbningsdimension

CFRX 3018
Loftsåbningsdimension

£656 £671 £707 £775 £753 £791 £906 £949 £1035 £933 £911 £1069

Tredobbelt spids-system til
fladt tag

530x2115

530x2490

640x2490

760x2115

760x2490

760x2900

920x2900

920x3280

1120x2490

1320x2115

1320x2900

























1100x1740

1100x2115

1100x2490

1320x2490

1560x2115

1560x2490

1560x2900

1880x2900

1880x3280

2280x2490

-

-

























1665x1740

1665x2115

1665x2490

1995x2490

2355x2115

2355x2490

2355x2900

-

-

-

-

-

Bemærk: Produktkoder inkluderer kun stand og tilsvarende inddækninger. Tagvinduer er ikke inkluderet. Kontakt Keylites Tekniske Team angående
strukturelle åbningsstørrelser.

Produktsortiment til fladt tag
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Tag-system til fladt tag

10

Års
Garanti

FRS

Mange ejendomme har udvidelser med flade eller næsten flade tage. Keylite har udviklet
et tagsystem, specielt udviklet til disse former for tage, der tillader dagslys at strømme ind i
rummet nedenunder.
Keylites Flade tag-system besidder alle fordelene ved naturlig ventilation og dagslys. Alle tagvinduer
inden for hele Keylite-serien kan integreres i et fladt tagsystem.
Funktioner
• Inkluderer en isoleret træ-stand.
• Inkluderer FRS-inddækninger for at
integrere vinduet i træstanden.
• Ideel løsning til varme
tagapplikationer under 15 °
stigning.
• Kombiner med dit valg af Keylitetagvinduer (prissat separat) for
en komplet løsning, der er klar til
installation.
Installation
• Til installation af tagvinduer over
2,2 m, anbefaler Keylite også
en elektrisk kontrolenhed og en
lamineret indre rude.

Størrelseskode

Beskrivelse

Size WxH (mm)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Fladt tag-system
FRS

Fladt tag-system med inddækninger og stand
til et enkelt vindue

























FRSF

Inddækninger til fladt tag-system
til et enkelt vindue

























FRSU

Fladt tag-system med træ-stand
til et enkelt vindue

























Bemærk: Koderne ovenfor henviser kun til inddækninger og stand. Tagvinduer skal specificeres separat. For yderligere information kontakt Keylites
Tekniske Team.
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Kombineret tag-system til fladt tag

10

Års
Garanti

CFRS

En praktisk løsning til installation af to eller tre vinduer på et fladt tag. Systemet er komplet
præfabrikeret for nem installation på stedet.

Installation

• Keylites system til flade tage leveres
som komplet sæt med en formet og
isoleret træ-stand samt inddækning.
• Kombiner med dit valg af Keylitetagvinduer (prissat separat) for
en komplet løsning, der er klar til
installation.

Størrelseskode

• For at maksimere mængden af 
naturligt lys, der kommer ind i
rummet, er den forreste og bageste
ramme vinklet.

• Til installation af tag vinduer over
2,2 m, anbefaler Keylite også
en elektrisk kontrolenhed og en
lamineret indre rude.

• Systemet fås også med
Keylites elektriske betjening og
røgventilationssystemer.

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

Produktsortiment til fladt tag

Funktioner

Dobbelt kombineret system til fladt tag
CFRS 2018

Kombineret tag-system til fladt tag

























CFRSF 2018

Inddækninger til to vinduer
til tag-system til fladt tag

























CFRSU 2018

Træ-stande til to vinduer
til tag-system til fladt tag

























Tredobbelt kombineret system til fladt tag
CFRS 3018

Kombineret tag-system til fladt tag

























CFRSF 3018

Inddækninger til tre vinduer
til tag-system til fladt tag

























CFRSU 3018

Træ-stande til tre vinduer
til tag-system til fladt tag

























Bemærk: Koderne ovenfor henviser kun til inddækninger og stand. Tagvinduer skal specificeres separat. For yderligere information kontakt Keylites
Tekniske Team.
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Fladt glas-taglys

3

Års
Elektrisk
Garanti

FRG

10

Års
Garanti

Med sin antracitgrå ramme og dobbeltrude giver Keylites glas-taglys et moderne alternativ
til polycarbonat produkter til fladt tag.
Keylites glas taglys fås med fikseret lukning, manuelle og elektriske åbningsmuligheder samt
en hærdet ydre rude for maksimal holdbarhed.

Funktioner
• Dobbeltrude med 6 mm hærdet ydre
rude & 8,8 mm lamineret indre rude.

• Velegnet til taghældninger mellem 5 °
og 25 °.

• U-Værdi på 1.3W/m2.K.

• Kan installeres på taghældninger
under 5 °, når den monteres i en
ekstra opstand på 5 °.

• Isoleret 150 mm PVC-stand for
forbedret termisk ydelse.

• Fikseret lukning samt manuelle og
elektriske åbningsmuligheder til
rådighed.
• CWCT klasse 1 “ikke-skrøbelig” test
opnået.

S6

R69

S8

S9

R912

S10

R1015

S12

Størrelse WxH (mm)

600x600

600x900

800x800

900x900

900x1200

1000x1000

1000x1500

1200x1200

Struktureret
Åbningsstørrelse

625x625

625x925

825x825

925x925

925x1225

1025x1025

1025x1525

1225x1225

































































Størrelseskode

Beskrivelse

Glas-taglys til fladt tag
FRG

Glas-taglys til fladt tag, fikseret lukkemekanisme

Glas-taglys til fladt tag (manuel åbning)
FRG M

Glas-taglys til fladt tag, manuel åbning

Glas-taglys til fladt tag (elektrisk betjent)
FRG ES

Glas-taglys til fladt tag, elektrisk styring med kontakt

Glas-taglys til fladt tag (elektrisk fjernstyring)
FRG ER

Glas-taglys til fladt tag, elektrisk styring med
fjernbetjening
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Kuppel til fladt tag

3

10

Års
Elektrisk
Garanti

FRD

Års
Garanti

Keylites kupler til fladt tag er termoformede med en tredobbelt rudekonstruktion.
Polycarbonat er næsten ubrydeligt med en slagstyrke der er 250 gange større end glas.
Keylites kupler til fladt tag kan leveres med en klar eller frostet finish.

Funktioner
• Polycarbonat med tredobbelt lag
(klar eller frostet) og PVC 150 mm
tætnet stand.
• U-Værdi på 1.3W/m2.K.
• Patenterede sikkerhedsskruebolte.
• 10 års garanti på taglys / 1 års
garanti på tilbehør

• Muligheder for elektrisk betjening

S6

R69

S8

S9

R912

S10

R1015

S12

S15

Størrelse WxH (mm)

600x600

600x900

800x800

900x900

900x1200

1000x1000

1000x1500

1200x1200

1500x1500

Struktureret
Åbningsstørrelse

625x625

625x925

825x825

925x925

925x1225

1025x1025

1025x1525

1225x1225

1525x1525

Størrelseskode

Beskrivelse

Fikseret kuppel
FRD

Kuppel til fladt tag, fikseret lukkemekanisme, klar



















FRD FR

Kuppel til fladt tag, fikseret lukkemekanisme, frostet



















Kuppel med elektrisk åbningsfunktion (elektrisk kontakt)
FRD ES

Kuppel til fladt tag, elektrisk styret med kontakt, klar



















FRD FR ES

Kuppel til fladt tag, elektrisk styret med kontakt, frostet



















Kuppel med elektrisk åbningsfunktion (elektrisk fjernbetjening)
FRD ER

Kuppel til fladt tag, elektrisk fjernstyring, klar



















FRD FR ER

Kuppel til fladt tag, elektrisk fjernstyring, frostet



















Bemærk: Yderligere størrelser er tilgængelige efter anmodning. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.

Produktsortiment til fladt tag

• Udvidet udvalg af ventilation og
adgange. Stande fås også efter
anmodning.
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Adgangsluge til fladt tag

3

10

Års
Elektrisk
Garanti

FRD-AH

Års
Garanti

Keylites adgangsluge til fladt tag er designet til at give adgang til og fra tagområder og kan
udgøre en del af en brandudvej.
Den hængslede ramme åbner op til 80 ° for at muliggøre en sikker rute for personer samt udstyr,
samtidig med at man ofte undgår behovet for yderlige eksterne faciliteter.
Funktioner
• Alle standardfunktioner til
Keylites tagkupler til fladt tag er
tilgængelige med den ekstra fordel
ved en sikker adgangsmulighed.
• Telescopiske gas-stivere.
• Fås med enten indre eller ydre
låsemekanismer.
• Fremragende isoleringsværdi og
lydreduktion.

R69

S8

S9

R912

S10

R1015

S12

Størrelse WxH (mm)

600x900

800x800

900x900

900x1200

1000x1000

1000x1500

1200x1200

Struktureret
Åbningsstørrelse

625x925

825x825

925x925

925x1225

1025x1025

1025x1525

1225x1225

Størrelseskode

Beskrivelse

Produktkoder til adgangsluge
FRD AH

Adgangsluge-system til fladt tag, klar















FRD FR AH

Adgangsluge-system til fladt tag, frostet















Bemærk: Yderligere størrelser er tilgængelige efter anmodning. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.
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Røgventilation til fladt tag

3

10

Års
Elektrisk
Garanti

FRD-AOV

Års
Garanti

Keylites røgventilation til fladt tag er elektrisk styrede røgventiler designet til at tillade
udslip af røg fra bygninger i tilfælde af brand.
Funktioner
• Alle Keylites tagventilatorer til fladt
tag samt røgkontrol er fuldt testet
og kompatibel med EN 12101-2, EN
12101-9 og EN 12101-10.
• Bredt udvalg af størrelser til
rådighed for at give åbningsventiler
med røgventilationsarealer på 0,88
m², 1,0 m² og 1,5 m².
• Åbner til 160 ° inden for 60
sekunder.

• Aktuator kan også indstilles til
adgangsformål.
• 300mm PVC stand.
• Fås med klare og matterede ruder.

Størrelseskode

S10

S125

R1218

S15

Størrelse WxH (mm)

1000x1000

1250x1250

1200x1800

1500x1500

Struktureret
Åbningsstørrelse

1025x1025

1275x1275

1225x1825

1525x1525

Produktkoder til røgventilation
FRD AOV

Røgventilation til fladt tag, klar









FRD FR AOV

Røgventilation til fladt tag, matteret









Bemærk: Yderligere størrelser er tilgængelige efter anmodning. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.

Produktsortiment til fladt tag

• Tilbehør inkluderer kontrolpaneler,
detektorer og manuelle
kontrolpunkter.
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Sunlite system til fladt tag

10

Års
Garanti

SLRSF

Funktioner
• Alle de innovative funktioner fra
Sunlite er inkluderede. (Se side 56).
• Keylites Sunlite system til fladt tag
leveres med en unik isoleret stand
i træ som standard, for at sikre at
installationen bliver så enkel som
muligt.

Stift system

Anbefalet brug

Dette system bruger Alanod Miro Sølv
med en refleksion på op til 98%. Dette
giver yderst effektiv belysning med
lavt transmissionstab. Desuden er det
ekstremt slidstærkt, hvilket gør at det
ikke falmer og mister ikke sin
reflekterende effekt.
Sættet inkluderer et stift rør, der er
800 mm langt.

Tilbehør
Mekanisk ventilation er tilgængelig
som ekstraudstyr. Kontakt venligst
Keylites Tekniske Team for mere
Information.

• 250mm Diameter
Badeværelse, toilet, lille gang.
• 350mm Diameter
Badeværelse, toilet, gang, lille
trappe.
• 450mm Diameter
Badeværelse, kontor, gang.
• 530mm Diameter
Stue, kontor, køkken, gang.

Sunlite system til fladt tag
Størrelse (diameter mmø)

Beskrivelse

250

350

450

530

SLRSF

Stift system til fladt tag









Størrelse (diameter mmø)

Beskrivelse

250

350

450

530

SLL

Cirkulært lysstofrør









SLRE

Stift forlængerrør 625mm









Rør-længde 800mm

Sunlite tilbehør

Bemærk: Hvis rummet under taget er mere end 800 mm, bedes du kontakte Keylites Tekniske Team.

Produktsortiment til fladt tag
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Inddækning til tagvinduer

Keylites Inddækningssæt er den mest effektive måde at sikre en vandtæt installation af dine
tagvinduer og er designet til at integrere vinduerne effektivt med specifikke tagmaterialer.
Installationsvenlige instruktioner og bundforklædning i et stykke sikrer nem montering første gang.
Den unikke bundforklædning, som er i ét stykke, forbedrer æstetisk finish og muliggør nem
installation.

Tegl
TRF

• Teghældning 20° – 90°.
• Materialeprofil – Max 45 mm.
• Inddækning til enkeltvindueinstallation i
sammenkoblede profilerede teglsten eller
sammenkoblede almindelige teglsten.

max. 45mm

max. 45mm

Dybe teglsten
DTRF

max. 90mm

• Taghældning 15° – 90°.
• Materialeprofil – Max 90mm.
• Inddækning til montering af enkeltvindue
i flade eller profilerede sammenkoblede
teglsten.
• Også velegnet til sammenkoblet skifer og

Skifer
SRF

• Taghældning 15° – 90°.
• Materialeprofil – Max 10mm.
• inddækning til installation af enkeltvindue i
skifer op til 10 mm tyk.
Kan ikke bruges til sammenkoblet skifer

max. 10mm

73

Almindelig teglsten
PTRF

max. 15mm

• Taghældning 25° – 90°.
• Materialeprofil – Max 15mm.
• Inddækning til enkeltvindueinstallation med
almindelige fliser.
Kan ikke benyttes ved sammenkoblede teglsten.

Lavhældet
LTRF

• Taghældning 10° – 75°.
• Materialeprofil – Max 90mm.
• Blinker for enkeltvindue installation på et lavt
tegltag.

max. 45mm

max. 45mm

Zink
ZRF

Kobber
CURF

• Taghældning 15° – 90°.
• Inddækning til en enkelt vinduesinstallation i
kobberplade.
Vigtig bemærkning: Tagvinduet og
inddækningerne skal være bestilt sammen
for at sikre at inddækningernepasser til

Bemærk: For mere information om zink- og kobberinddækninger bedes du kontakte Keylites Tekniske Team.

Inddækninger & tilbehør

• Taghældning 15° – 90°.
• Inddækning til en enkelt vinduesinstallation i
zinkplade.

74

Enkelte inddækninger

Keylites serie af let monterbare aluminiumsinddækninger er den væsentligste tilføjelse i
Keylite-tagvindueserien.
Funktioner
• Installationsvenlige instruktioner og
bundforklædning i et stykke, sikrer
nem montering første gang.
• Den unikke bundforklædning, som
er i ét stykke, forbedrer æstetisk
finish og muliggør nem installation.

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Enkelte inddækninger
SRF

Skifer 10mm profil

























TRF

Tegl 45mm profil

























DTRF

Dyb Tegl 90mm profil

























PTRF

Almindelig Tegl 15mm profil

























CWSRF

Bevaringsskifer

























CWTRF

Bevaringstegl

























CWDTRF

Dyb bevaringstegl

























CWPTRF

Almindelig bevaringstegl

























VBLSRF

Lodret Bi-Lite Skifer

























VBLTRF

Lodret Bi-Lite Tegl









































































Sænket Inddækning
LTRF

Sænket tegl

Renovationsinddækning
RTRF

Størrelseskode

Renovations-tegl

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

Bølget inddækning
CRF

Bølget Tagdækning

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

550

660

780

940

1140

1340
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Kombinerede inddækninger

Keylite-serien af kombinationsinddækningssystemer gør det muligt at installere ethvert
af Keylites standard tagvinduer i lodrette eller vandrette blokke samt grupperinger.
Funktioner

Kombinationer

• Standard afstand mellem
vinduesrammer = 100mm.
• For variationer og tilbud på
anmodning, bedes du kontakte
Keylites Salgsteam for mere
information.

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

• Side om side
kombination
• Over og under
Bi-Lite.
• 2x2 kvadratisk
Quad-Lite.

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

CSRF

Kombineret Skifer

























CTRF

Kombineret Tegl
15-90mm profil

























BLSRF

Bi-Lite Tegl
15-90mm profil

























BLTRF

Bi-Lite 90mm profil

























QLSRF

Quad-Lite Skifer

























QLTRF

Quad-Lite Tegl

























RGSRF

Enkelt tagrygsanordning,
Skifer

























RGTRF

Enkelt tagrygsanordning, Tegl

























CRGSRF

Kombineret tagrygsanordning,
Skifer

























CRGTRF

Kombineret tagrygsanordning,
Tegl

























Inddækninger & tilbehør

Kombinerede inddækninger
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Forbedrede Installationskomponenter

Filtkrave

Dampkrave

Keylite dampkrave
Keylites Dampkrave (VC) forbedrer
lufttætheden omkring dit Keylitetagvindue som forhindrer, at damp
passerer igennem din tagkonstruktion.

Størrelseskode

Beskrivelse

Størrelse WxH (mm)

Keylite filtkrave

Keylite IPC

Keylites Filkrave (FC) er fremstillet
af et fleksibelt materiale, der skaber
en uigennemtrængelig tætning
omkring dit tagvindue og forenes med
underfiltet på dit tag for at sikre en
vandtæt forsegling.

IPC-installationssættet inkluderer en
filtkrave (FC) og en dampkrave (VC).

01

02

01C

03

04

05

06

07F

07

08

09

10

550x780

550x980

550x1180

660x1180

780x980

780x1180

780x1400

940x1400

940x1600

1140x1180

1340x980

1340x1400

Forbedrede Installationskomponenter
FC

Filtkrave

























VC

Dampkrave

























IPC

Inkluderer filtkrave og dampkrave
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Tagvinduesstøtter

Keylites tagvinduesstøtter er designet til at tilbyde øget strukturel støtte og giver et
forbedret æstetisk udseende til tagvinduer, der er installeret side om side.

Keylite produktkode

Beskrivelse

ST 100x1200

Fyrretræ Supportstøtte 100mm afstand 1200mm lang

ST 100x1600

Fyrretræ Supportstøtte 100mm afstand 1600mm lang

ST 100x2000

Fyrretræ Supportstøtte 100mm afstand 2000mm lang

ST 50x1200

Fyrretræ Supportstøtte 50mm afstand 1200mm lang

ST 50x1600

Fyrretræ Supportstøtte 50mm afstand 1600mm lang

ST 50x2000

Fyrretræ Supportstøtte 50mm afstand 2000mm lang

ST 18x1200

Fyrretræ Supportstøtte 18mm afstand 1200mm lang

ST 18x1600

Fyrretræ Supportstøtte 18mm afstand 1600mm lang

ST 18x2000

Fyrretræ Supportstøtte 18mm afstand 2000mm lang

WFST 100x1200

Hvid Supportstøtte 100mm afstand 1200mm lang

WFST 100x1600

Hvid Supportstøtte 100mm afstand 1600mm lang

WFST 100x2000

Hvid Supportstøtte 100mm afstand 2000mm lang

WFST 50x1200

Hvid Supportstøtte 50mm afstand 1200mm lang

WFST 50x1600

Hvid Supportstøtte 50mm afstand 1600mm lang

WFST 50x2000

Hvid Supportstøtte 50mm afstand 2000mm lang

WFST 18x1200

Hvid Supportstøtte 18mm afstand 1200mm lang

WFST 18x1600

Hvid Supportstøtte 18mm afstand 1600mm lang

WFST 18x2000

Hvid Supportstøtte 18mm afstand 2000mm lang

Fås i et udvalg af fyrretræ eller hvidt
finish. Vores vinduesstøtter tilfører den
perfekte indvendige finish.

						

Afstand/
Lægde (mm) Beskrivelse

18/ 18/ 18/ 18/ 18/ 50/ 50/ 50/ 50/ 50/ 100/ 100/ 100/ 100/ 100/
1200 1600 2000 2700 3500 1200 1600 2000 2700 3500 1200 1600 2000 2700 3500

WFST

Hvidmalet fyr































ST

Klarlakeret fyr































Inddækninger & tilbehør

Bemærk: Yderligere længder på 2700 mm og 3500 mm fås efter anmodning. For yderligere
information om disse, bedes du kontakte Keylites Tekniske Team.
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Soldrevne gardiner
Praktisk

Gratis Energi

Denne innovative funktion sætter
Keylite i spidsen for gardinteknologi
og er det enkle svar på åbning
og lukning af gardiner i områder,
der er svært tilgængelige.

Solpanelet er placeret i
udadvendte kant af kassetten
og opsamler energi fra solen, som
derefter giver en vedligeholdelsesopladning til det udskiftelige batteri.

Batteripakken, motoren til at
drive gardinet og rullen til at
holde gardinstoffet er skjult i
en kassette, der er fastgjort til
toppen af vinduesrammen.

Kontrol

Nem installation
Installationsprocessen involverer
IKKE ledninger eller sporing af
elnet i væggene.

Solpanel

Håndholdt fjernstyring

Det soldrevne gardin er styret ved hjælp
af en håndholdt fjernbetjening der kan
programmeres til at betjene enkelte
eller flere gardiner.

79

Let the

Lad

solen

Gardiner & tilbehør

gøre arbejdet
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3

Ægte Keylite gardiner

Års
Garanti

Skab stemning med vores specialdesignede “Style
Collection” gardiner. Kontrol, blokering og blødgøring af
dagslys til ethvert humør og ethvert sted i hjemmet.
Keylites gardiner bliver benyttet til en lang række forskellige interiører, hvad enten det er en
stue, et soveværelse, et hjemmekontor, et træningsrum eller et andet helt unikt rum, der
kræver kærlighed og opmærksomhed. Du kan få mest muligt ud af ethvert rum ved blot at
tilføje farverige Keylite gardiner fra vores “Style Collection”. Gardinerne kan fås i en række
farver, mønstre og stoftyper.

Følg de simple trin nedenfor for at bestille dine Keylite gardiner

TRIN 1

TRIN2 2
STEP

TRIN4 4
STEP

Identificer serienummeret

Valg af stof

Valg af indfatning

Find serienummeret på
det sølvfarvede identifikationskort
under ventilationshåndtaget
(f.eks. 1606170005310).

• Mørklægningsgardiner
• Transparente gardiner
• Fugtafvisende gardiner

• Hvid indfatning
Det perfekte supplering
til dine hvide vinduer.

Vigtig bemærkning:
Persienner til Polar tagvinduer
har præfikset ‘P’ i vinduets
størrelsesreference.
Gardiner til tagvinduer af træ*
vil have præfikset ‘T’ i vinduets
størrelsesreference.

TRIN 3
Valg af drift
• Solstyret
• Elektrisk
• Manuelt

• Aluminiumsindfatning
Ideelt til vinduer af fyrretræ
for en moderne finish.

Gardiner er også tilgængelige ved trævindue købt før d. 1. april 2019. Disse koder inkluderer ikke præfikset ‘T’ før tallet, dvs. T04 = 04.. For at finde
produktkoden i dit tagvindue se trin 1 ovenfor eller kontakt Keylites Tekniske Team for mere information.
*

BESTIL ONLINE
www.keylite.pl

E-MAIL FORESPØRGSLER
info@keylite.pl

BESTILLINGSHOTLINE
PL: +48 86 475 3120

Gardiner & tilbehør
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Praktiske funktioner

Ledningsfri
Unikt Design

Keylite-gardiner leveres med
tynde aluminiumsskinner for jævn
betjening og et rent klassisk look.
Dette giver også øget naturligt lys,
når gardinerne er åbne.

100%
børnevenlig

Fuldt lukket kasette

Beskytter stoffet mod misfarvning og
eliminerer lysglød omkring kanten.

Energieffektiv

Styrer solvarmeforøgelse. Termiske fordele
reducerer varmetabet med mindst 20%. (BBA
testet).

Stofmuligheder
Fås som mørklægning, transparant og fugtafvisende.

Fingerspids kontrol

Nem og jævn betjening.

Fuldt indkapslede sideskinner

Børstetætninger giver 100% mørklægning og forbedrer termisk
effektivitet.

Valg af omkrans

Hvid omkransning - Det perfekte supplement til dine vinduer med hvidt finish.
Aluminiumsomkransning - Ideelt i kombination med fyretræsvinduer for en
moderne finish.

Opgrader til Solar

Vores solcelledrevne og elektriske gardiner
er ideelle til de vinduer, der er uden for
umiddelbar rækkevidde.
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3

Års
Garanti

Styring

Manuel styring
Vores berøringskontrol tillader
ubesværet placering af gardinet. Tryk
blot kontrolbjælken mod glasset for at
hæve eller sænke gardinet.

Elektrisk styring
Vores komplette sortiment af gardiner
fås med elektrisk fjernstyring (på et
elektrisk PEK-vindue). Vores elektriske
gardiner er derfor ideelle til de vinduer,
der er uden for rækkevidde - såsom
tagvinduer.

Soldrevet styring
Vores komplette sortiment af gardiner
fås med solstyring til manuelt betjente
vinduer. Solcelledrevede gardiner er
tilgængelige for alle vinduer uden for
rækkevidde. De er nemme at installere
og uden ledninger.

Stof valgmuligheder
Mørklægningsgardiner
Ideelt til soveværelse og biograf-værelser.
Vi tilbyder et omfattende udvalg af mørklægningsgardiner, som alle inkluderer
termisk stof som standard, for ekstra hygge og varme. Lader du dem være åbne
kan lyset komme ind, men når de er lukkede, vil du nyde fuldstændigt mørke og
selvfølgelig ekstra varme takket være det unikke termiske stof.
Slørende gardiner
Ideelt valg til stuen.
Til dem der ønsker at omdanne deres hjem til et afslappende miljø, er et slørende gardin det perfekte valg. Fuldt trukket spreder dette gardin lyset for at give
en varm og hyggelig fornemmelse, mens den stadig tillader lys at blødt trænge
igennem stoffet.
Aqua - fugtafvisende gardiner
Ideelt valg til badeværelser og køkkener.
Vores tørre rene, fugtbestandige PVC-materialer er den perfekte løsning til
ethvert rum. Ikke flere pletter, ikke mere lugte, bare persienner, der kan tilføre en
bestandighed i dit hjem.

Et barns soveværelse skal være et sted, der får dem til at føle sig tilpadse, og
et sted, hvor de kan slippe deres fantasi løs. For børn handler livet om at lære
igennem leg, så hvorfor ikke gøre deres soveværelse til deres eget unikke
eventyrrige?

Gardiner & tilbehør

Udvalg til børn
Ideelt valg til børneværelser
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Loftstige

3

Års
Garanti

LL

Keylites loftstige er designet til at sikre en enkel og hurtig installation.
Med forudinstallerede Flick-Fit beslag, der muliggør installation nedenunder loftet, og med en unik
aftagelig stige, der gør det muligt foren enkelt person at installere stigen, er Keylites loftstigedesignet
til at gøre dit liv lettere.
Funktioner

Brandsikker loftstige

• Flick-Fit installation forudinstallerede beslag til
installation nedenfra.
• Kontinuerlig tætning omkring luge
reducerer varmetab.
• Præ-monteret gelænder som
standard.
• Hvid 36mm tyk isoleret luge, med
en U-Værdi på 1.1W/m².K som
standard*.

• Unik aftagelig stige muliggør enpersons installering
• Forsænket låsesystem.
• Skridsikre trin.
• Svalehale samlinger på alle trin.
• Beskyttelsesfødder til modarbejdelse
af ridser.
• Alle Keylites loftstiger er trækkesikre
og har opnået højest mulig
klassificering af lufttæthed (klasse 4)

A

A

B

B

• En loftstige med 30 minutters
brandsikring, ideel til at opfylde
specifikke byggeforskrifter.
For yderligere detaljer kontakt
Keylites Tekniske Team.

Vigtig bemærkning
Keylites loftstiger er ikke beregnet
til at blive brugt som et alternativ
og / eller erstatning for traditionelle
trapper for at få adgang til

3 Segment Ladder

Produktkode

4 Segment Ladder

01

02

03

04

05

06

07

08

09

KYL



















KYL FRES



















Loftstige

Brandsikret loftstige

A

Loftsåbningsdimension
(mm)

550x1000

550x1200

550x1200

600x1000

600x1200

600x1200

700x1000

700x1200

700x1200

B

Rammens eksterne
dimension (mm)

530x940

530x1140

530x1140

580x940

580x1140

580x1140

680 x 940

680 x 1140

680 x 1140

4

3

4

4

3

4

4

3

4

Antal stige sektioner

C

(mm)

1025

1025

1145

1025

1025

1145

1025

1025

1145

R

(mm)

1300

1565

1605

1300

1565

1605

1300

1565

1605

H

(mm)

2800

2800

3200

2800

2800

3200

2800

2800

3200
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Kontinuerlig tætning omkring
luge reducerer varmetab

Flick-Fit Installation
Forudinstallerede beslag til installation
nedefra

Forudmonteret
gelænder som standard

Hvid 36 mm bred
isoleret lås, med
U-værdi på 1,1 W / m²
som standard *

Unik aftagelig stige,
der gør det muligt for
en enkelt person at

Forsænket låsesystem

Skridsikre trin

Beskyttelsesfødder der
modarbejder ridser

Svalehale samlinger på alle trin

*U-Værdi bestemt ved beregning

Gardiner & tilbehør

ik Inn
Un

n

ovatio
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Tilbehør

Åbningsstang til vindue 2m

Åbningsstang til vindue 3m

Integreret åbningsstang 2m

Integreret åbningsstang 3m

Sikkerhedslås

Åbningsbegrænsning

Bestil online på www.keylite.pl
eller hos din lokale forhandler

Vedligeholdelsessæt til tagvinduer
Polar PVC vedligeholdelsessæt

Hvidmalet vedligeholdelsessæt

Fyrretræsvedligeholdelsessæt

Sættet inkluderer fedtstof, skumbelægning til
ventilationsklap og filter.

Sættet inkluderer sandpapir, fedtstof,
spartelmasse til træ, skumbelægning til
ventilationsklap, filter, pensel og hvid maling.

Sættet inkluderer sandpapir, fedtstof,
spartelmasse til træ, skumbelægning til
ventilationsklap, filter, pensel og lak.

Bestil online på www.keylite.pl eller hos din lokale forhandler.

Soldrevne og elektriske tilføjelser
SPEK

Solar Premium Elektrisk Sæt - Inkluderer motor,
kontrolpanel, batteri, sol panel, regnsensor og
flernbetjening.

EIR S

Fjernbetjent Soldrevet Integreret gardin
(EI-tilføjelse til I Manuel Integreret Gardin
Vindues pris)

EIR SPEK

Solar Premium Electrisk Sæt
med Fjerstyret Elektrisk
Integreret Gardin

PEK

Premium Elektrisk Sæt
Inkluderer motor, kontrolpanel, regnsensor og
flernbetjening.

EIR

Fjernbetjent Integreret gardin
(EI-tilføjelse til I Manuel Integreret Gardin
Vindues pris)

EIR PEK

Premium Electrisk Sæt
med Fjerstyret Elektrisk
Integreret Gardin

SEK

Standard Elektrisk Sæt
Inkluderer motor og transformer kontakt.

EIS

Switch Styret Elektrisk Integreret Gardin
(EI-tilføjelse til I Manuel Integreret Gardin
Vindues pris)

EIS SEK

Standard Electrisk Sæt
med Fjerstyret Elektrisk
Integreret Gardin
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Vinduesstørrelser og produktkoder
Keylites tagvindueserie fås i både standardstørrelser og ikke-standardstørrelser. Matrixen nedenfor kan bruges
til at fastslå størrelsen og typen af det tilgængelige tagvindue.
PCP
PCP I
PTH
PTH I

Keylite Polar Hvid PVC, Center-drejevindue
Keylite Polar Hvid PVC, Center-drejevindue med Integreret gardin
Keylite Polar Hvid PVC, Tophængt
Keylite Polar Hvid PVC, Tophængt med Integreret gardin

WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

Hvidmalet Fyr, Center-drejevindue
Hvidmalet Fyr, Center-drejevindue med Integreret gardin
Hvidmalet Fyr, Tophængt
Hvidmalet Fyr, Tophængt med Integreret gardin
Klar Lakeret Fyr, Center-drejevindue
Klar Lakeret Fyr, Center-drejevindue med Integreret gardin

550

660

550
700

PCP
WCP
TCP

780

01XS
PCP
WCP
TCP

PCP
PCP I
WCP
WCP I
TCP
TCP I

01S

03S

PCP
PCP I
WCP
WCP I
TCP
TCP I

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

1180

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

1400

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

01G
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I
TTH
TTH I

04A

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

03G
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I
TTH
TTH I

Standard størrelser

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

07S

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

PCP
PCP I
WCP
WCP I
TCP
TCP I

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

07C

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

07F†

PCP
PCP I
PTH
PTH I
GPFE
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I
TTH
TTH I

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

09††

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

09C††

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

08G

Ikke-standard størrelser

09A**
PCP
PCP I
WCP
WCP I
TCP
TCP I

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

08F††

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

07
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I
TTH
TTH I

09S**

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

08

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

PCP
PCP I
PTH
PTH I
GPFE
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

08B

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

09XS**

PCP
WCP
TCP

08A

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

07B

04G
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I
TTH
TTH I

08S

07A

1340
PCP
WCP
TCP

PCP
WCP
TCP

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

06†
PCP
PCP I
PTH
PTH I
GPFE
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

08XS
PCP
WCP
TCP

PCP
PCP I
WCP
WCP I
TCP
TCP I

05

03F†
PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

07XS

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

04

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

Klar Lakeret Fyr, Tophængt
Klar Lakeret Fyr, Tophængt med Integreret gardin
Hvidmalet Fyr, FlickFit+, Center-drejevindue
Hvidmalet Fyr, FlickFit+, Center-drejevindue med Integreret gardin
Klar Lakeret Fyr, FlickFit+, Center-drejevindue
Klar Lakeret Fyr, FlickFit+, Center-drejevindue med Integreret gardin
Hvidmalet Fyr, Keylite Basic, Center-drejevindue
Klar Lakeret Fyr, Keylite Basic, Center-drejevindue

1140

PCP
WCP
TCP

PCP
PCP I
WCP
WCP I
TCP
TCP I

03

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

01F†
PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

04S

03B

01C

1600

Vindueshøjde (mm)

980

02

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

Vinduesbredde (mm)
940
PCP
WCP
TCP

PCP
WCP
TCP

03A
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

04XS
PCP
WCP
TCP

PCP
WCP
TCP

01

PCP
PCP I
PTH
PTH I
WCP
WCP I
WTH
WTH I
TCP
TCP I

03XS
PCP
WCP
TCP

780

TTH
TTH I
WFF 		
WFF I		
TFF		
TFF I		
WBW		
TBW		

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

TTH
TTH I
WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

10††
PCP
PCP I
WCP
WCP I
CP
CP I

WFF
WFF I
TFF
TFF I
WBW
TBW

09G
WCP
WCP I
TCP
TCP I

WFF
WFF I
TFF
TFF I

ikke-standard størrelser - termisk krave leveres separat

Alle Polar vinduer i størrelsen 1400mm (H) og/eller 1340mm (W) Inkluderer bundhåndtag. 1 bundhåndtag. 2 bundhåndtag. Kontakt venligst Keylites Tekniske Team for yderligere specifikationer
†

††

Kontakt
BANGO A/S
Højgårdsvej 25,
8620 Kjellerup,
Denmark
Info@bango.dk
Tlf: 86 82 20 88
www.bango.dk
www.keyliteroofwindows.com

