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Profil
Egenutvecklad 5-kammars profil på karm och 
båge tillverkas endast av ursprungligt material 
och är A-klassad. Profilens djup är 70mm, och 
flyttbar mittstolpe med symmetriskt placerat 
aluminium handtag är 32% smalare (karm och 
båge – 108mm, bredd på flyttbar mittstolpe – 
112mm).

Glas
Maximalt djup på glaskassett är 36mm. Standard 
2-glas kassett har Ug=1,0 W/(m²K) enligt 
PN-EN674. Det finns möjlighet att tillämpa 
glaskassett med Ug=0,7 W/(m²K).

Beslag
Maco Multi Matic KS beslag med Silber-Look 
beläggning, utrustade med två inbrottssäkra 
stift och fönsterbågens lyftare  med en blokad 
mot felplacering av handtag.  Det är även 
möjligt att dölja beslag. Profilen kan också 
utrustas med Twin-Fit beslag, som tillåter dubbel 
vädringsfunktion genom att förflytta handtag 
bara en gång. 

Tätningar
Fönstret är utrustat med ett dubbelt 
tätningssystem: en yttre tätning och en inre 
tätning gjord av EPDM. Tätningar är tillgängliga 
i svart, grå och grafitgrå. 

Färger
Fönster är tillgängliga i 33 olika färger av Renolit 
fanér.

Ett modernt  IGLO LIGHT system kännetecknas av 
modern design med smal karm och båge. Tack vare större 
glasyta som möjliggör stort ljusinsläpp är detta system 
en perfekt lösning för gamla byggnader med höga och 
smala fönster. IGLO LIGHT kontruktion är designad av 
Drutex egna forskningslaboratorium och utmärker sig 
för perfekt stadga och varaktighet. Systemet är perfekt 
för de som uppskattar smakfull design och hög grad 
av täthet.

Uppgifterna i denna broschyr ges endast i informationssyfte och för belysningsändamål. 
Produktspecifikation bör verifieras med tekniska uppgifter bestämda av producent. 



Design
Elegant design uttrycks genom smal karm- och 
bågeprofil samt rundade glaslister, anpassade till  
fönstrets form.

Energisparande
Den egendesignade A-klassade profilen av hög 
kvalitet, EPDM tätningar, låg-energi glas och 
förzinkade distansramar i stål eller alternativt 
innovativa Swisspacer Ultimate distansramar sparar 
upp till 12% energi*.

Innovation och funktionalitet 
En stor kammare med egenutvecklad förstärkning 
garanterar enastående stabilitet och statik av fönster.

Teknologi
Det som skiljer IGLO LIGHT fönster från traditionella 
lösningar är en smal flyttbar mittstolpe med 
symmetriskt placerade handtag. Systemet är 32% 
smalare än traditionella system.

Säkerhet
Tack vare högkvalitets profil, dess optimala 
konstruktion och moderna beslag är det möjligt att 
montera handtag på en flyttbar mittpost.

IGLO LIGHT system med 5-kammars profil tilverkas endast 
av ursprungsmaterial i A-klass och är 100 % återvinningsbar. 
Det kännetecknas av rundad form och harmoniskt utseende. 

Fönster utrustas med ett aluminium handtag som placeras 
på den smala 112 mm mittposten.  Det ger möjlighet att  
tillverka fönster med en större glasyta i jämförelse med 
traditionella DRUTEX modeller. IGLO LIGHT ger ännu mer 
ljus i huset.

Moderna twin-fit beslag med dubbelt tilt som är lätt att 
öppna och ger en ökad komfort.

En stor kammare med egenutvecklad förstärkning 
garanterar enastående stabilitet och statik av fönster.

Möjlighet att montera smarta fjärrstyrda system 
(fjärrkontroller, surfplattor, mobila enheter) och koppla 
dem med larmsystem som ger säkerhet och funktionalitet. 

Modern och raffinerad design i samband med ett brett urval av 33 
olika typer av fanér garanterar att man kan arrangera interiör enligt 
sitt eget önskemål.

Elegant handtag i aluminium 
betonar fönstrets unika karaktär.

Smala profiler med smal mittstolpe är utrustade med 
dubbeltätning, vilket är en nyhet på marknaden vid 
sådana lösningar.

Högkvalitets Maco Multi Beslag KS  
levereras som standard med två 
inbrottsäkra pluggar. 

*enligt Saint Gobains tester.

IGLO LIGHT – MYCKET LJUS 
I MODERN DESIGN!

DET ÄR DETALJERNA 
SOM RÄKNAS... 

ETT BRETT
URVAL AV FÄRGER

NYHET


