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Förläng sommaren     
och njut av livet 

Gröna träd, blommande växter, rika färger. efter en ändlöst grå 
vinter visar sig solen från sin bästa sida igen: Våren har kommit! 
Visst längtar du efter att njuta av vårsolen utomhus, läsa en god 
bok eller grilla med vännerna – även om det fortfarande egentli-
gen är lite för kallt för det?

tidigare kunde du bara njuta av den första vårsolen genom 
fönstret ut i trädgården som just hade vaknat. För tyvärr stör-

des solbadandet av den kalla vinden som svepte runt hörnet. Din 
terrass fick bokstavligen stå i skuggan – och du med. 

ett glastak som ger största möjliga transparens kan uppfylla 
din längtan efter sol. Lodräta glasdörrar som du efter öns-
kemål kan öppna eller stänga skyddar mot drag. Även om tem-
peraturen ute är låg kan du fånga in de värmande strålarna på 
din terrass.

skymningstid: solen går ner och skymningen sänker sig över din trädgård. Njut av den rofyllda 
och harmoniska kvällen. ta dig tid att koppla av med ett glas vin och se rakt ut i naturen.

Uppfyll dina önskemål med ett terrasstak från Solarlux. eller utöka skyddet med skjut/vikdör-
rar som förvandlar ditt terrasstak till ett flexibelt Solarlux uterum. Nästan 365 dagar utomhus 
omgiven av naturen, vem vill inte ha det så?
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Utnyttja möjligheternas frihet 
skapa individuella naturupplevelser 

Välj mellan högklassiga material för att förverkliga din oas av 
avkoppling. terrasstak av hållbart aluminium ger dig möjlighe-
ten att låta dina idéer få fritt spelrum. Det vädertåliga materia-
let kan lackeras i en mängd olika färger och låter dig förverkliga 
helt unika konstruktioner. Du behöver naturligtvis inte avstå från 
träets härliga utstrålning – även om du slipper måla eller under-
hålla det. träslaget ”sVL Oregon Pine” är ett specialbehandlat 
fanerträ som utmärker sig genom en hög bärförmåga och en 
intressant och unik struktur. eller så kan du välja den ”klassiska” 

Mångsidiga takformer
smart tänkt och täckt

Med ett terrasstak från Solarlux skapar du ett nytt rum i din trädgård. tack vare mångsi-
diga takformer garanterar solarlux att terrasstaket rent arkitektoniskt kan anpassas har-
moniskt till ditt hus.  Och det helt oberoende av vilken typ av och hur stort väderskydd du 
vill ha. ett terrasstak, ett uterum, en carport eller ett entrétak: Vi planerar och genomför 
noggrant den optimala takkonstruktionen för dina behov och ditt hus.

varianten med gran. Förresten: Båda träslagen härstammar från 
certifierade och hållbara odlingar, och är skyddade mot väder 
och vind genom täckprofiler i aluminium på utsidan av taket.

Vad du än väljer: Låt dina trädgårdsidéer få fritt spelrum!

SDL Aura

SDL Atrium SDL Ambition
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Unna dig ett flexibelt skydd för alla väder 
med ett uterum från solarlux

Lodräta glasdörrar
en barriärfri övergång till trädgården

Solarlux uterum erbjuder en perfekt mix av öppenhet och 
skydd. alla terrasstak kan – även i efterhand – utrustas med lod-
räta glasdörrar. Då förvandlas ditt terrass till ett uterum och gör 
dig än mer oberoende av väder och vind.

Vid vind eller duggregn stänger du de lodräta elementen och är 
perfekt skyddad, och när solen lyser öppnar du ditt uterum i en 
handvändning och kan njuta av vädret på din terrass.

| Med det transparenta skjutsystemet SL 20 flyttas glasdör- 
 rarna horisontellt i 2-, 3- eller 4-spåriga löp- och styrskenor.  
 tack vare att lodräta profiler används (SL 20R) blir systemet  
 tätare.

| SL 25 är ett system helt i glas för att kunna se obehindrat ut  
 i den omgivande naturen. Glasdörrarna kan skjutas åt sidan  
 och vridas bort till ett paket för att spara plats. Uterummet 
 öppnas helt och förvandlas till en terrass.

Vilket väderskydd du än önskar dig kan du alltid välja mellan 
glasdörrar med eller utan ram. Du kan skjuta in glasdörrarna 
i ena hörnet och därefter vrida dem. eller så viker du ihop alla 
glasdörrar och njuter av den stora öppningen utåt. 

Vad du än väljer – flexibelt är det alltid. För det enda som står 
fast när det gäller ett uterum från Solarlux är att du är perfekt 
skyddad. alltid – precis som man vill ha det.

| Den eleganta ramen på SL 25R erbjuder ett ökat väderskydd  
 och bättre täthet vid kraftigt regn. trots det har man fri sikt  
 utåt. Glasdörrarna kan enkelt skjutas åt sidan och vridas  
 bort.

| tack vare de slanka ramprofilerna skapar vikväggen av glas  
 SL 35 en behaglig atmosfär inne i uterummet. Glasdörrarna  
 viks ihop åt sidan ungefär som ett dragspel.

Skjut- och vridbart system SL 25

Skjutsystem SL 20 Vikvägg av glas SL 35
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Terrasstak/uterum SDL Aura 
träets unika charm

Vill du njuta av naturliga material i din trädgård? Med SDL Aura 
kan du få detta utan att varje år behöva lägga ner en massa tid 
på att sköta om träet. Detta tack vare det speciella fanerträet 
sVL Oregon Pine, som är limmat på längden och har ett unikt 
utseende. träslaget utmärker sig genom en unik stabilitet och 
absolut vridstyvhet.

Naturligtvis kan du även välja högklassigt behandlad gran. Båda 
träslagen skyddas mot väder och vind genom täckprofiler i alu-
minium på utsidan. Båda träslagen är behandlade med miljövän-
liga och vattenbaserade lacker vilket ger en lång hållbarhet och 
en stor färgmångfald.

| Det speciella fanerträet sVL Oregon Pine och gran garanterar  
 ett elegant utseende och hög formstabilitet.

| alla träslag är PeFC-certifierade. Det betyder att de kommer 
 från hållbara och kontrollerade odlingar.

| Pulverlackerade täckprofiler av aluminium på utsidan skyd- 
 dar träet mot väder och vind.

| Lodräta glasdörrar förvandlar ditt terrasstak till ett skyddat  
 Solarlux uterum.
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Terrasstak/uterum SDL Atrium 
smala profiler för maximal öppenhet

Vill du kunna njuta av solen 365 dagar om året? Då ska du titta 
lite närmare på vårt eleganta och slanka SDL Atrium. Detta 
taksystem övertygar inte bara genom sin design utan framför 
allt genom sin maximala öppenhet.

De slanka aluminiumprofilerna lämnar ett närapå osynligt  
intryck. tack vare att taket är utrustat med utanpåliggande  
takstöttor skapas en slank och elegant design som ger maximalt 
ljusinfall. Oavsett väderlek.

| terrasstaket SDL Atrium kan levereras som pulpet- och  
 sadeltak med eller utan takutsprång. 

| softline-profiler med den bärande konstruktionen på utsidan  
 kombinerar elegant design med maximal öppenhet.

| säkerhetsglas med upp till 12 mm tjocklek ger säkerhet och  
 maximalt ljusinfall.

| Lodräta glasdörrar förvandlar ditt terrasstak till ett skyddat  
 Solarlux uterum.
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Terrasstak/uterum SDL Ambition
Unika takformer för ambitiösa idéer

Letar du efter en speciallösning för ditt terrasstak? till exempel 
ett tak i vinkel? Med SDL Ambition förverkligar vi mångsidiga 
takformer, och skräddarsydda specialkonstruktioner. Denna oas 
av glas kan anpassas till all typ av arkitektur och uppfyller även 
de mest individuella önskemålen.

Drömmar av glas på upp till sju meter kan bli verklighet – och 
sen står inget i vägen för nästa regnfria familjefest under ett 
Solarlux terrasstak! Även sDL ambition kan naturligtvis i ef-
terhand utrustas med glasdörrar och förvandlas till ett skyddat 
uterum.

| terrasstaket SDL Ambition möjliggör mångsidiga takformer,  
 segmentsuppdelade utföranden och stora konstruktioner  
 med spännvidder på upp till sju meter.

| säkerhets- och isolerglas med upp till 28 mm tjocklek ger  
 säkerhet och maximalt ljusinfall. tack vare isolerglaset i  
 kombination med vikväggar av glas kan en högre värmeisole- 
 ring uppnås.

| Högklassiga takfönster eller motordrivna takfläktar med  
 styrning gör ventilationen problemlös. I kombination med de  
 lodräta systemen garanterar dessa att klimatet blir behagligt  
 under terrasstaket även under varma sommardagar.

| Lodräta glasdörrar förvandlar ditt terrasstak till ett skyddat  
 Solarlux uterum.
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Ditt terrasstak eller uterum från Solarlux 
med allt som hör till

Styrning av solskydden
automatiskt enkelt

Det är viktigt att kunna få all service från ett och samma ställe. 
Därför hittar du alla typer av tillbehör till terrasstak eller uterum 
direkt från oss på solarlux. Vi erbjuder perfekta solskydd i form 
av utanpåliggande eller invändiga markiser från en av de ledan-
de markistillverkarna. De skänker skugga och är enkla att han-
tera och kan snabbt och diskret rullas in i kassetten om du vill 
njuta av solens strålar. Men det går även utmärkta att integrera 
ett lodrätt solskydd, som dessutom skyddar mot nyfikna blickar.

Du behöver inte bry dig om något – inte ens om att rulla ut och 
in ditt solskydd. Den automatiska styrningen kör ut och in mar-
kisen beroende på ljus, temperatur, vind och nederbörd. Vissa 
funktioner kan stängas av, såsom vind och regn.

en permanent takfläkt med två överlappande glasskivor möjlig-
gör en konstant ventilation för att på så sätt förhindra värmean-
samlingar under terrasstaket. 
När solen gömmer sig och skymningen nalkas behöver det 
långt ifrån betyda att din terrasstid är slut. För naturligtvis kan 
halogenspotlights integreras i alla terrasstak från Solarlux. 
Infravärmare ger behaglig värme. Då kan du njuta fullt ut av 
sommarnatten.

Den helt elektriska väderstationen som är monterad på taket 
styrs trådlöst med en styrenhet, så att man slipper synliga och 
störande kablar. Nu kan du använda ditt terrasstak från Solarlux 
när du vill, inte när vädret vill – för nu styr du bokstavligen vädret.

Styrenhet med displayInfälld halogenspotlight VäderstationPermanent takfläkt

1514



Egenskaper
en översikt över solarlux terrasstak

Material
aluminium
trä och aluminium

Takformer
Pulpet- och sadeltak med/utan takutskjutning
segmentsuppdelade takformer
specialkonstruktioner
* Fler takformer på förfrågan

Mått
Max. avstånd mellan stolparna
Max. bredd
Max. djup
taklutning 5 till 25°
taklutning 25 till 50°
* Vid 90 cm sparravstånd, dold stålförstärkning möjlig

** Fler taklutningar på förfrågan

Färger
raL-, DB- och eloxeringsfärger
solarlux-träfärgtoner

Dränering
Integrerad stupränna
Dränering via stuprör
Dränering via kedja eller fallrör
standardanslutningar för vidare montering

Inglasning
säkerhetsglas 8, 10, 12 mm
Isolerglas 26, 28 mm
självrengörande glas
Frostat/färgat glas
* Fler glastyper på förfrågan

Skuggning
Markis på utsidan och insidan, lodrät
Baldakin på insidan
speciella markishållare

Ventilation
Permanent takventilation med insektsgaller
Motordriven takventilation
Motordrivet skjutfönster

Belysning
Belysningsskenor med vridbara halogenspotlights
Kabelkanal

Dörrar till Solarlux uterum
sL 25 / sL 25r / sL 25 XXL skjut/vridsystem
sL 20 / sL 20r skjutsystem
sL 35 / sL 45 vikdörrar
Fönsteringlasning, skjut/kipp system

Övrigt tillbehör
Plisségardin som insektsskydd
Infravärme
Fjärrstyrning

SDL Atrium SDL Ambition SDL Aura

5,3 m 6,9 m 5 m

obegränsadobegränsad obegränsad

5 m* 5,5 m* 4,9 m

Från måttskiss till tillbehör 
allt ur en och samma hand

Övertygande: Med hjälp av visualisering i en dator trollar vi på 
ett nytt solarlux terrasstak på ditt hus. För inget ger dig en bätt-
re bild av hur det kommer att se ut än en realistisk bild.

Praktiskt: solarlux eller en certifierad samarbetspartner tar 
hand om måttritningarna. Om du vill tar vi även hand om hela 
byggprocessen inklusive samordningen med andra företag. Du 
behöver bara tänka på din framtida terrassdröm – inget annat.

Högklassigt: Ditt terrasstak tillverkas i vår vinterträdgårds- 
fabrik i Bissendorf i närheten av Osnabrück i tyskland. ”Made in 
Germany” är en garant för högsta möjliga kvalitet som du kan 
ha glädje av länge.

Kompetent: Monteringen görs av solarlux eller av någon av 
våra certifierade samarbetspartners. Du får svar på alla frågor 
om användning, alltifrån skötsel till tillbehör för ditt nya terrass-
tak eller uterum från solarlux direkt hos dig på plats.

*

**

*

*

*

*

**

*

Före Visualisering

Efter

finns finns inte 1716



en plats i naturen. skyddad mot väder och vind. Njut av 
livet i din oas av glas. Uppfyll dina drömmar om att leva 
i naturen med ett terrasstak eller uterum från solarlux.

”Trevligt att träffas!”
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