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tidigare

med 3d-visualisering

Utöka boytan
en önskan blir till verklighet

Mer ljus, mer luft, mer rymd: att bygga till en vinterträdgård är ett perfekt sätt att utöka sin personliga boendekom-

fort. njut av den speciella atmosfär som en maximal utsikt skapar, och leva i omedelbar närhet till naturen! 

det spelar ingen roll hur ditt hus ser ut eller hur stor eller liten vinterträdgård du drömmer om. Solarlux har alltid en 

perfekt lösning för att skapa ett livsnjutarrum skyddat från väder och vind – som du kan njuta av året om. Med hjälp av 

vårt visualiseringsprogram visar vi gärna hur din önskan kan ta konkret och skräddarsydd form. På de följande sidorna 

får du en inblick i några redan förverkligade boendedrömmar.
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Upplev de fyra årstiderna

i skydd av en vinterträdgård kan du trotsa alla väder,  

njuta av varenda solstråle, uppleva vindens kraft och 

iaktta hur snö och regn sakta faller till marken precis 

framför dig. din vinterträdgård är en perfekt plats för att 

uppleva naturen från första parkett!

Husets medelpunkt

en vinterträdgård är en perfekt och inbjudande plats för 

avslappnat umgänge med familj eller vänner.

Klimatbuffert 

en högeffektivt värmeisolerad vinterträdgård är en per-

fekt övergång mellan husets inre och den omgivande 

naturen. Framför allt när årstiderna växlar fungerar den 

temperaturutjämnande och utnyttjar solens strålar för 

att spara energi.

Värdeökning på fastigheten

en vinterträdgård från Solarlux ökar inte bara boende-

komforten utan höjer även värdet på din fastighet. 

En bro till trädgården

när glasdörrarna till din vinterträdgård har vikts ihop blir 

öppningen utåt maximal. det skapar en härligt flytande 

övergång till naturen att njuta av.

Boendekomfort som skapar välbefinnande
Med en vinterträdgård fylls ditt hus med ren glädje.

Vare sig du är ute efter att öka din boyta eller att skapa ett extrarum med utsikt åt alla håll blir en vinterträdgård från 

Solarlux alltid pricken över i: et i ditt hem. du får en ny älsklingsplats som skämmer bort dig med maximalt ljus och luftig 

öppenhet. Här förenas inne och ute och naturen smyger sig bokstavligen längst in i huset.

en vinterträdgård är mer än bara en större golvyta – den ökar både boendekomfort, välbefinnande och livsglädje. det 

finns ett otal goda skäl till att bygga ut huset med ett bekvämt och vackert ljusfång från Solarlux. Välkommen in i vår 

värld!
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Skräddarsydd mångfald
Serietillverkade produktfördelar för individuella lösningar

gammalt, nytt, lantligt, modernt, radhus, villa, arkitektritat – inget hus är det andra likt. därför är också alla vinterträd-

gårdar från Solarlux unika. Vi planerar, ritar och förverkligar individuella lösningar med beprövade system och innovativa 

produkter.

gemensamt för alla dessa är naturligtvis absolut toppkvalitet på de material som används och på själva byggandet.  

alla element är optimalt avpassade till varandra och bildar ett perfekt totalresultat – en varaktigt vacker och hållbar  

vinterträdgård. i planeringen tar vi naturligtvis stor hänsyn både till de arkitektoniska förutsättningarna, till tomtens  

placering och storlek samt till hur vinterträdgården är tänkt att användas. 

även det befintliga husets takform, färgsättning och stil, samt omgivningarna spelar roll vid utformningen av byggnaden.  

Vi tar naturligtvis gärna emot dina egna idéer och designförslag. För i slutändan är det ju du som vet bäst vad som är viktigt 

för just dig! Så ta gärna med foton, egna skisser och prioriteringslistor när du sätter dig ner med vår rådgivare.

Både kundrådgivarna på Solarlux kontor och våra återförsäljare hjälper dig gärna med råd och tips. Och tack vare visuali-

seringen av utkastet i datorn kan du titta närmare på just din önskade lösning redan i början av planeringsarbetet. använd 

även checklistan i slutet av den här broschyren!
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Flexibilitet in i minsta detalj
genomtänkta lösningar för alla hus och stilar

arkitektonisk mångfald möter vi med idérikedom och kunskap. För varje hus erbjuder Solarlux en övertygande vinter-

trädgårdslösning – alltifrån klassiska tillbyggnader till integrerad glasarkitektur. Vinterträdgårdar i ett plan eller som 

sträcker sig över hela fasaden ända upp till taket.

du bestämmer om du vill ha en harmoniskt integrerad utökning av boytan, eller skapa ett helt nytt arkitektoniskt element 

med ett objekt helt i glas. även om de byggnadstekniska förutsättningarna är problematiska kan vi ta fram ett skräddar-

sytt unikt objekt för dig. Översikten över olika takformer här till vänster visar bara en liten del av hur mycket varumärket 

Solarlux klarar av att göra – i praktiken kan vi hantera alla tänkbara typer av tak!
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SDL Nobiles: Ett elegant ljusfång
”Vi har avskaffat dåligt väder!”

nu kan familjen Kramer varje dag leva i samklang med naturen. i sin skräddarsydda vinterträdgård njuter soldyrkarna 

året om av maximalt ljus. ”Huset och trädgården går in i varandra perfekt, både optiskt och känslomässigt. nu lever vi 

helt enkelt mer avslappnat, inbäddade i naturen och omgivna av luftig utsikt!”

Familjen Kramer bestämde sig för det värmeisolerade systemet SdL nobiles av aluminium, en klassisk vinterträdgård 

utrustad med modern teknik. dess slanka och eleganta optik passar harmoniskt till husets återhållsamma arkitektur. 

den bärande konstruktionen på insidan möjliggör en plan takyta utifrån i homogen och återhållsam form. Slanka sparr-

profiler gör att systemet nästan tycks sväva.
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SDL Akzent plus: Elegans genomströmmad av ljus
”Boendekomfort och utrymme för egna designidéer hör ihop!”

Familjen Mertens rymliga vinterträdgård skulle inte bara vara funktionell utan även flexibel och komfortabel. ”Vi är 

verkligen nöjda med hur lyckad lösningen har blivit även rent optiskt. Vår vinterträdgård är så mycket mer än bara en 

utökning av huset – den avrundar vårt hus perfekt rent arkitekturmässigt och uttrycker vår livsinställning!”

Familjen Mertens bestämde sig för en vinterträdgård ur systemet SdL akzent plus. de eleganta aluminiumprofilerna 

skapar en ljusfylld elegans och fungerar samtidigt som optimal värmeisolering. den bärande konstruktionen ligger  

utanpå, så att det släta taket på insidan skapar en känsla av maximal utsikt och lätthet, samtidigt som rummets höjd  

kan utnyttjas fullt ut. 
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SDL Akzent Vision: Maximal utsikt
”Vårt hus har fått en ny medelpunkt!”

denna lantliga idyll visar hur perfekt en vinterträdgård harmoniserar med traditionell hantverkskonst som varsam  

utökning av boytan. den K-märkta gårdens historiska charm har behållits, och familjen Färber kan nu njuta av en under-

bart luftig boendekänsla. ”Vi älskar det ljusfyllda rummet som fungerar som en bro till naturen utanför vårt hus!”

Vinterträdgården SdL akzent Visions extravaganta design av värmeisolerat aluminium är en perfekt kombination av 

gammalt och nytt. integrerade stållinor med skruvar av rostfritt stål sörjer för kraftflödet i systemet. Men smäckra  

profillinjer och perforerade bärande profiler är mer än bara konstruktiva och formgivande element – de ger dessutom 

största möjliga utsikt och maximalt ljusinfall. 
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SDL Avantgarde: Naturlig charm
”Varmt och behagligt tack vare ädelträ!”

trä är och har alltid varit en synonym för miljövänlig trevnad. Familjen Müller ville kunna njuta av den behagliga värme 

som naturligt trä skänker även i sin vinterträdgård. ”Kombinationen av vackra träslags unika utseende på insidan och 

aluminiumets optimala vädertålighet på utsidan övertygade oss fullt ut.”

Med taksystemet SdL avantgarde kan man njuta av den behagliga atmosfär som träet skapar på insidan, samtidigt som 

täckprofiler av aluminium skyddar mot väder och vind på utsidan. den inre träkonstruktionen av FSC- och PeFC-certi-

fierat högvärdigt ädelträ (tall, gran, lärkträ) möjliggör alla typer av takformer. de individuella önskemålen får flöda fritt 

tack vare ett gränslöst urval av form, färg och funktion.
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Mervärde för den kvalitetsmedvetna
Funktionella och vackert designade exklusiva system

|  Konstruktion och design: den tilltalande formgivningen 

skänker det bärande elementet ett elegant utseende.

|  tack vare innovativ glaslistteknik krävs inga synliga skruv-

kopplingar för att sätta ihop de olika elementen. genom att 

koncentrera sig på det väsentliga skapas en hög grad av funk-

tionalitet.

|  de vackert formgivna rännorna avrundar helhetsbilden och är 

ett bra exempel på en perfekt kombination av form och funktion.

|  Bäst i klassen är även de nödvändiga elementen: Fallröret ser 

till att vattnet rinner bort kontrollerat. tack vare det eleganta 

höljet smälter det samman med vinterträdgårdens totalbild. 

den som väljer Solarlux väljer även absolut toppkvalitet. alla vinterträdgårdssystem och de tillhörande lodräta elemen-

ten med olika öppningsalternativ – alltifrån klassiska vippfönster till toppmoderna vikväggar av glas – övertygar in i 

minsta detalj med material av högsta kvalitet och perfekt tillverkning.

Sedan flera årtionden bygger Solarlux vidare på sin egen profil- och produktutveckling och innovativa nya detaljlösnin-

gar. alla komponenter i våra vinterträdgårdar tillverkas i tyskland.

1 2

3 4
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ett värmeisolerat taksystem av aluminium

Systemprofiler med bärande konstruktion på utsidan

Särskilda egenskaper för systemet

|  Plan takyta på undersidan tack vare bärande  

konstruktion på utsidan

|  100 mm sparrbredd vilket möjliggör större  

takdimensioner

|  Breda formgivningsmöjligheter och speciella  

takformer möjliga

|  Belysningsskenor med infällda lampor kan levereras

SDL Akzent plus
den klassiska

ett värmeisolerat taksystem med träprofiler  

på insidan och aluminiumhöljen på utsidan

Särskilda egenskaper för systemet

|  trä är ett naturmaterial som ger en behaglig  

atmosfär

|  Sparrbredd från 60 mm (varierar beroende  

på konstruktionsmässiga förutsättningar)

|  Mångsidiga formgivningsmöjligheter

|  individuella belysningssystem kan användas

SDL Avantgarde
den naturliga

ett värmeisolerat taksystem av aluminium

Systemprofiler med bärande konstruktion på insidan

Särskilda egenskaper för systemet

|  Bärande konstruktion på insidan möjliggör en plan  

takyta på utsidan

|  95 mm sparrbredd på 60 mm avsmalnande,  

profilerade sparrhuvuden.

|  eleganta sparrprofiler på insidan som tycks sväva  

för maximalt ljusinsläpp

|  individuella belysningssystem kan användas

SDL Nobiles
den eleganta 

ett värmeisolerat taksystem av aluminium

Systemprofiler med bärande konstruktion på insidan

Särskilda egenskaper för systemet

|  Konstruktiva tekniska designdetaljer som  

formgivningselement

|  endast 60 mm sparrbredd 

|  elegant konstruktion tack vare synliga vajrar med 

komponenter av rostfritt stål för maximal utsikt

SDL Akzent Vision
den ovanliga
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Höga krav, hållbar komfort
Kvalitativa ljuspunkter och övertygande systemfördelar

Med en vinterträdgård från Solarlux skapas en utbyggnad där ljuset flödar. året runt och i alla väder kan du njuta av 

maximal utsikt och en mångsidig och luftig öppenhet. För att kunna uppfylla dina krav fullt ut satsar vi konsekvent på 

hög kvalitet och vårt omfattande know-how.

då passar alltid en sak perfekt ihop med en annan, och du kan med gott samvete låta din smak, dina personliga önskemål 

och husets byggnadsmässiga förutsättningar styra. i tabellen här bredvid kan du själv se att Solarlux erbjuder allt från 

ett och samma ställe, så att alla dina önskemål om hur din vinterträdgård ska se ut och fungera blir uppfyllda!

Utrustningsmöjligheter
en översikt över Solarlux vinterträdgårdar 

 

SDL Nobiles SDL Akzent plus SDL Akzent Vision SDL Avantgarde

Material takkonstruktion

aluminium    

trä och aluminium    

Material på glasvikväggar, parallellskjut-/ 
vippdörrar, fönster och dörrar

aluminium    

trä och aluminium    

trä    

Takformer

Pulpet- och sadeltak    

Pulpet- och sadeltak, snedställda    

Specialkonstruktioner    

taklutning 5 – 45 grader 5 – 45 grader 5 – 45 grader 5 – 45 grader

Mått efter teknisk  
utredning

efter teknisk  
utredning

efter teknisk  
utredning

efter teknisk  
utredning

Färger

aluminiumytbehandling i raL, dB, nCS, duraxal    

Solarlux-träfärgtoner    

Designtakränna    

Stuprör    

Inglasning

Värmeskyddsglas    

Solskyddsglas    

Självrengörande glas    

Ljuddämpande glas    

glastjocklek 28 - 42 mm 28 - 42 mm 26 - 46 mm 26 - 46 mm

Skuggning

Markis på utsidan och insidan / lodrät    

Vinterträdgårdsjalusi    

Ventilation

Motordrivna skjuttakfönster    

Motordrivna eller manuella takluckor    

Motordrivna axial-/radialfläktar    

Motordrivna eller manuella vippfönster    

Insektsskydd    

Belysning

Belysningsskena med infällda lampor    

individuella belysningssystem efter teknisk  
utredning

efter teknisk  
utredning

efter teknisk  
utredning

efter teknisk  
utredning

Automatisering (skuggning,  
takfönster, ventilation, värme)

   

( möjligt, inte möjligt)
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Öppna för alla möjligheter
Skapa frirum med några handgrepp

Oberoende av vilket av Solarlux taksystem du bestämmer dig för kan du välja mellan många olika sätt att öppna det. Hur 

och åt vilket håll vill du kunna öppna din vinterträdgård mot naturen? alla Solarlux glasvikväggar kan kombineras fritt 

med taksystemen och erbjuder ett stort urval av öppningskoncept. Med ena handen blir sedan stor komfort något litet 

och lätt: en fem meter bred glasvikvägg kan snabbt och lätt vikas ihop till ett 50 cm brett paket!

naturligtvis kan du även välja fast inglasning eller klassiska dörrar, eller installera parallellskjutdörrar eller vippelement. 

de flexibla systemen erbjuder skräddarsydda individuella lösningar. Öppningsvarianterna fulländas med designhandtag 

av rostfritt stål och beslag av högsta kvalitet. 
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Skuggning

även en optimalt värmeisolerad vinterträdgård kan bli för varm om solens strålar är för starka. då hjälper effektiva  

skuggningssystem: Utomhusmarkiser som fångar upp solstrålarna innan de träffar glasytorna sörjer för effektiv skugga 

och behaglig svalka.

även skräddarsydda inomhussolskydd som jalusier, plisségardiner och baldakiner av högsta kvalitet kan levereras – faktum 

är att rullgardiner, plisségardiner och reflekterande gardiner till och med kan installeras mellan glasskivorna! en trevlig 

bieffekt är att man får ett insynsskydd som kan regleras variabelt. För att reglera klimatet i vinterträdgården styr vind- och 

temperatursensorer solskyddsprodukterna automatiskt, oberoende av om någon befinner sig i vinterträdgården.

Öppningsmöjligheter / ventilation

För att klimatet i rummet ska vara optimalt dygnet runt och oberoende av vind och väder är Solarlux vinterträdgårdar 

utrustade med olika typer av ventilation som flexibelt kan kombineras. Maximal närhet till naturen och tillförsel av frisk 

luft får du naturligtvis genom att öppna de väl tilltagna glasvikväggarna.

Justerbara ventilationsspjäll i nedre delen av fönstret eller glasvikväggen fungerar som doserare av ventilationsluft. de 

ger en god tillförsel av frisk luft oberoende av väderlek. till skillnad från öppnade fönster fungerar de dessutom som 

inbrottsskydd och yttre väderpåverkan. i taket kan även skjut- eller vippfönster, eller klassiska takfönster, integreras och 

fungera som ventilation. Väderoberoende cylinderfläktar hjälper ventilationssystemet. alla elektromotoriska öppnings-

element kan styras automatiskt utifrån temperatur, luftfuktighet, vindstyrka, solens vinkel och regn. 
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Värme

Vid rått och otrevligt väder kommer den skyddade vinterträdgården riktigt till sin rätt, och det blir till en ren njutning att  

sitta hopkurad och titta ut över den snötäckta trädgården. Solarlux värmeisolerade vinterträdgårdar är som att sitta  

mitt i naturen, året runt! Förvånansvärt lite värmeenergi krävs för att skapa en behaglig inomhustemperatur även under  

den kalla årstiden. Ofta används en kamin eller en kakelugn, eller golvvärme, men det går även utmärkt att installera  

radiatorer eller infällda konvektorer. 

Klimatisering

tack vare en effektiv värmeisolering, ett smart ventilationssystem och högklassiga skuggningssystem blir klimatet  

i vinterträdgården behagligt även under varma sommardagar. Vid extrem hetta eller om vinterträdgården står mycket 

exponerat kan ett separat luftkonditioneringsaggregat dock vara att rekommendera. aggregatet ställs in på en viss  

temperatur och kopplas automatiskt på och reglerar inomhusklimatet vid behov.

Belysning

genomströmmad av ljus dagtid, nattetid stämningsfullt belyst: Så snart solen inte längre lyser upp din vinterträdgård 

trollar smart placerade ljuskällor fram en behaglig stämning. en lika diskret som effektiv lösning är belysningsskenor 

med infällda lågvoltslampor, som placeras under de enskilda sparrarna. Välj mellan punktspotlights, halogenlampor eller 

stjärnspotlights, alla utrustade med dimbara transformatorer. 

automatisering

den smart anpassade tekniska utrustningen utgör grunden för att du ska kunna vistas i och njuta av din vinterträd-

gård året runt. Självklart kan alla komponenter även styras för hand, men automatisk styrning är naturligtvis oslagbart 

bekvämt. tack vare en pålitlig och ytterst känslig automatiseringsmodul kan både ventilation, skuggning och belysning 

regleras automatiskt.
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Checkliste & Ausrichtung

Ausstieg

Navigation

Vinterträdgård åt norr

Ljus från norr fyller vinterträdgården med bländfritt ljus 

hela dagen, perfekt alltså för kontor och ateljéer. tack 

vare det indirekta solljuset lämpar sig klimatet även bra 

för många olika typer av växter.

Vinterträdgård åt öster

i en östligt riktad vinterträdgård njuter du framför allt till 

frukosten av ett rum som genomströmmas av ljus. Skug-

gan från huset skyddar optimalt mot eftermiddagssol, 

och växter som inte tål direkt solljus trivs särskilt bra här.

Vinterträdgård åt söder

Förläng utomhussäsongen med en vinterträdgård som 

vetter åt söder, för här får du flest soltimmar. Från höst 

till vår är värmen behaglig i vinterträdgården, men 

på sommaren krävs oftast en effektiv ventilation och  

skuggning.

Vinterträdgård åt väster

en vinterträdgård i västläge skänker värmande strålar 

från eftermiddags- och kvällssolen. Här kan du njuta av 

många härliga kvällar framför vackra solnedgångar.
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Vinterträdgårdsidéer live
Välkommen till våra utställningar och till Solarlux Forum

Kvalitet ur en och samma hand
tillverkning av högsta klass

Solarlux Forum i Bissendorf, tyskland är rätt plats för alla vinterträdgårdsentusiaster. På mer än 2 000 m2 utställningsyta 

kan du uppleva allt som handlar om högkvalitativa lösningar av glas – alltifrån vinterträdgårdar till glasvikväggar och  

terrasstak. Vid Solarlux Forum arrangeras även fartfyllda publikevenemang som musikaler, konserter eller komedi- 

shower. 

ett komplett återförsäljarnätverk garanterar att du hittar en kompetent rådgivare var du än befinner dig. en förteckning 

över Solarlux återförsäljare finns på internet – eller ring oss så berättar vi mer.

Solarlux vinterträdgårdar tillverkas i vår egen moderna vinterträdgårdsfabrik i Osnabrück, tyskland. Här sätts  

eleganta profiler och högklassiga glaselement ihop till skräddarsydda komponenter, och därefter förmonteras  

hela vinterträdgården. de färdiga delkomponenterna transporteras med lastbilar till kunden.

den höga kvaliteten på detaljerna och den långa hållbarheten har gett Solarlux vinterträdgårdar ett gott rykte  

världen över. alla Solarlux-system testas löpande, vidareutvecklas kontinuerligt och certifieras av renommerade  

kontrollinstitut både inom och utom landet.
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Professionell rådgivning och service
Luta dig tillbaka och vänta på det perfekta resultatet

du kanske inte bara drömmer om en vinterträdgård utan även om att någon tar hand om allt arbete till dess att den 

står färdig hos dig. då har du kommit helt rätt om du vänder dig till Solarlux. Vi tar hand om all planering, ordnar med 

bygglov och bygger den skräddarsydda vinterträdgården på plats. Vi kan dessutom ta hand om regelbunden service.

Vår tekniska rådgivning går ännu ett steg längre – vi rekommenderar den bästa lösningen för alla typer av anslut-

ningar till huset, alltifrån grund och murbruk till tak. Vid behov förmedlar vi gärna kompetenta och erfarna samarbets-

partners som kan ta hand om de arbeten som måste göras.

Checklista för planering av en vinterträdgård

Kryssa för vilket material eller vilken utrustning du vill ha. 

Vet du inte går det bra att inte kryssa i något, och om du 

vill kan du välja flera alternativ. är det någon term du inte 

känner till – fråga oss! ta med några bilder på ditt hus samt 

eventuella ritningar (planritning, tvärsnittsritningar, vyer 

etc.) till rådgivningssamtalet.

Generell användning 

Hela året (uppvärmd)

Uteplats under tak (ouppvärmd)

Väderstreck

norr

Öster

Söder

Väster

Typ av användning

Vardagsrum

Matsal

arbetsrum

Kök

Hobbyrum

Sovrum

Utformning

Pulpettak

Sadeltak

Specialform

Förnamn, efternamn

gata, husnummer

Postnummer, ort

 Land

telefon eller e-post

Material takkonstruktion

aluminium

trä och aluminium 

Material lodräta element

aluminium

trä och aluminium

trä

Inglasning

Värmeskyddsglas

Solskyddsglas

Säkerhetsglas

Självrengörande glas

Solskydd

Utomhussolskydd

inomhussolskydd

Öppningsmöjligheter / ventilation

glasvikvägg

Parallellskjutdörr eller vippdörr

Svängdörr

Vrid-/tippfönster

Ventilationsspjäll

Ventilation av lodrätt område

Vippfönster

Motordriven cylinderfläkt/axialfläkt

Ventilation takområde

takfönster (som fälls upp)

takfönster (skjutbart)

Motordriven cylinderfläkt/axialfläkt

Automatisering

av skuggning

av takfönster

av ventilation

av värme

av belysning
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