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Door het uitzet-
tuimeldakvenster 
FPU-V preSelect MAX te 
openen kunnen we het 
volledige potentieel van 
zolderruimtes benutten, 
en dit met een nóg 
comfortabeler gebruik én 
een onbelemmerd zicht 
naar buiten.

- Meer ruimte: dankzij het innovatieve beslag kan de vleugel tot 45° 
   geopend worden, oftewel bijna 30% meer dan het vorige model.
- Meer licht: dakvensters beschikbaar in grote afmetingen 
   (134x160 cm) met twee- of zelfs drie-lagige beglazing.
- Meer comfort: de schuifschakelaar bevindt zich nu in het onderste 
   deel van het raamkader voor een nog comfortabelere bediening 
   van het raam,
- Veel opties: ook beschikbaar in hout met witte acryl-lak 
   (FPW-V preSelect MAX) en hout naturel (FPP-V preSelect MAX).
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preSelect schuifschakelaar
De schuifschakelaar, die dient om de wijze van opening te 
veranderen van tuimelstand naar uitzetstand, bevindt zich 
nu onderaan het raamkader voor nog meer comfort.  

V40P regelbare toevoeropening
De V40P regelbare toevoeropening is geplaatst in het bovendeel van het 
raamkader en zorgt automatisch voor een optimale luchttoevoer in de ruimte.  
Dit energiebesparend systeem betekent dat er ook een gezond microklimaat 
is in de ruimte.

topSafe systeem
Voorzien van een 
inbraakvertragend systeem.

thermoPRO technologie
Het gebruik van de thermoPRO technologie zorgt 
voor een betere thermische isolatie, verhoogde 
duurzaamheid van het hout, winddichtheid, 
en een handige montage.

Dakhelling
Deze dakvensters kunnen geïnstalleerd worden in dakhellingen 

gaande van 15° tot 55°.  Aangekocht in een speciale versie kunnen ze 
zelfs geplaatst worden in daken met een helling van 55° tot 85°. 

Viervoudig 
dichtingssysteem
Dankzij een viervoudig dichtingssysteem heeft dit dakvenster een hoge 
weersbestendigheid en een betere luchtdichtheid.  De beglazingsdichting 
zorgt voor extra luchtdichtheid tijdens extreme weersomstandigheden en 
vermindert de micro-vibraties van de externe bedekking tijdens harde wind 
of hoge windsnelheden.

Toebehoren
Het raam kan uitgebreid worden met 

het ruime assortiment aan binnen- en 
buitentoebehoren die beschermen tegen 

het licht en de warmte van de zon.

Garantie
Het FPU-V preSelect MAX-dakvenster heeft 

een garantie van 10 jaar.  Vergeet ook niet dat 
de geharde buitenbeglazing een levenslange 

garantie voor schade door hagel bezit.

 jaar 10
garantie

FPU-V preSelect MAX
UITZET-TUIMELDAKVENSTER

45°
FP_-V 

preSelect 
MAX 

MEER 
LICHT
grote 

afmetingen

MEER 
ISOLATIE 

Uw=0,93 W/m2K 
voor dakraam met 

P5-beglazing

MEER 
FUNCTIONALITEIT 

drie-lagige 
beglazingen met 

accessoires

MEER 
COMFORT

schuifschakelaar 
onderaan het 

raamkader

MEER 
RUIMTE
vleugel 

opent tot 45°

MEER 
DUURZAAMHEID

innovatief 
beslag

SCHUIFSCHAKELAAR


