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Utöka boytan 
 

glas inom arkitektur förenar inne och ute och låter 

ytorna kommunicera med varandra. Vikväggar av glas 

från solarlux sätter en hög standard i detta ömsesidiga 

beroendeförhållande. De garanterar ovanliga boende-

koncept med gränslös öppenhet eller maximalt skydd.

genom att vika ihop glassegmenten smälter inne och ute 

ihop med varandra. Det uppstår en stor öppning mellan 

boytan och trädgården. Vikväggar av glas ger boytan nya 

dimensioner: mer ljus, mer luft, mer plats – mer njut-

ning i din bostad!
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Helt enkelt bra
Fördelar med en solarlux vikvägg av glas

skapa individuella ytor där ljuset flödar med stora öppningar som raderar gränsen mellan inne och ute och höjer boen-

dekvaliteten och livsstilen. Oavsett om det handlar om en privat, kommersiell eller industriell plats – med våra innovativa 

inglasningar av aluminium, trä och trä/aluminium realiseras anspråksfull arkitektur, både i nya och renoverade byggnader.

När vikväggar av glas öppnas över hela fronten blir ytan utåt gränslös och begreppet “öppen lösning” får en helt ny inne-

börd. De skräddarsydda, flexibla inglasningsmöjligheterna från solarlux kan med några handgrepp öppnas och stängas 

efter önskemål.

| Rumsövergripande: Den tyngdlösa övergången mellan  

 inne och ute utökar boytan.

| Platssparande: En fem meter bred vikvägg av glas kan  

 snabbt och lätt vikas ihop till ett 50 cm brett paket!

| Mångfaldig: system av aluminium, trä eller trä/aluminium 

 anpassar sig perfekt efter husets stil och arkitektur.

| Genomströmmad av ljus: genom stora glasytor tränger

 dagsljuset ända in i husets inre.
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Öppningsvarianter
Maximal planeringsfrihet

Gränslösa möjligheter
användningsområden och öppningsvarianter

gammalt, nytt, lantligt eller modernt: vikväggar av glas ger varje hus en unik boendekänsla. Oavsett om de används som 

rumsdelare inne eller som öppning mot balkongen, terrassen eller trädgården, som utökning av altantaket till ett uterum 

eller som balkonginglasning – låt dig inspireras av övertygande exempel på hur innovativa vikväggar av glas kan användas.

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

ledare för vikväggar av glas erbjuder vi ett stort antal olika system för varje användningsområde, oisolerade eller 

med högsta värmeisolering. På de följande sidorna får du en inblick i några redan förverkligade boendedrömmar.

använd högsta flexibilitet: solarlux vikväggar av glas kan öppnas inåt eller utåt, är vikbara åt vänster och/eller åt höger, 

och erbjuder på så sätt ett stort antal öppningsvarianter. integreringen av dreh-kipp funktion och fönsterelement utökar 

spektrumet för skräddarsydda lösningar ytterligare.
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Modern boendekultur ger möjlighet till större utrymmen
generös öppning runt hörn

Ett öppet, stort rum dominerar bottenvåningen: Denna moderna och multifunktionella plats används som kök, matplats 

och vardagsrum. Den flexibla glasfronten som går runt hörnet ger en obegränsad blick ut i trädgården.

När vikväggarna av glas är öppna försvinner gränsen mellan vardagsrum och terrass och definierar trädgården som en 

naturlig utökning av vardagsrummet. När glaselementen är stängda förblir blicken gränslös och ger ändå en öppen känsla.
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Renovering som rumsövergripande förvandling
Maximal öppenhet ersätter stela slutna ramar

När gamla byggnader renoveras och görs energieffektivare sörjer vikväggar av glas för ljus transparens och flexibel 

öppenhet. De förvandlar trånga och mörka rum till ljusa och inbjudande ytor med generösa dimensioner.

Den rentav avvisande slutna fasaden mot trädgården i denna byggnad öppnades upp. renoveringen av huset medförde 

att hela byggnaden genomgick en förvandling: modernt, generöst och genomströmmat av ljus öppnas vardagsrummet 

och matplatsen upp mot trädgården.
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Flexibelt och föränderligt boende
En rumsdelare gör köket perfekt

Trenden inom boende går mot flexiblare utformning med många olika användningsmöjligheter i åtanke. Med rumsdelar-

na i glas låter sig ett rum organiseras på ett individuellt sätt. allt efter behov kan vikväggen av glas öppnas och stängas, 

utan att för den skull förlora ljus eller öppenhet när rumsdelaren är stängd.

inglasningen kan också anpassas efter särskilda arkitektoniska krav. istället för ett fönster satte man här in en vikvägg av 

glas över köksbänken och skapade på så sätt en kommunikativ atmosfär mot det angränsande rummet.
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Fördelaktig tolkning av urbant boende
Optimalt ljudskydd tack vare en intelligent fasadlösning

att bo mitt i stan har sin tjusning men kräver även kloka koncept. Om man vill njuta av en avslappnad utsikt mitt i den 

pulserande storstaden krävs en intelligent fasadlösning.

Här separeras boytan och balkongen av en värmeisolerad vikvägg av glas och trä, det yttre skalet bildar en transparent, 

flexibel inglasning. Denna dubbla fasad sörjer för perfekt ljudskydd och man kan själva reglera hur mycket luft och sta-

dsatmosfär som ska tränga in i huset.
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Övergång mellan inne och ute
Vikväggen av glas som vinterträdgårdens centrala punkt

Med en vinterträdgård från solarlux får du en ny favoritplats som skämmer bort dig med ljus och luftig öppenhet. Här 

förenas inne och ute, och naturen smyger sig ända in i huset. Övergångarna kan tack vare de flexibla vikväggarna alltid 

väljas individuellt – beroende på väderlek och rummens funktion.

Vikväggen av glas förbinder som rumsdelare boytan med vinterträdgården och skapar en övergång från vinterträd-

gården till naturen. På så sätt reglerar de klimatet i rummet. En högeffektiv värmeisolerad vinterträdgård som utnyttjar 

solens strålar för att spara energi kan tillföras boytan.
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En wellness-oas i den egna trädgården
inglasad pool för gränslöst badnöje

smart placerad på tomtens yttre gräns möjliggör badhuset med bastu motion och vila året om. Mot gatan skyddar den 

slutna fasaden mot insyn, mot den välskötta trädgården kan glasfronten öppnas helt och hållet. På så sätt blir poolen 

tack vare de gränslösa övergångarna en del av den generösa tomten.

På sommaren kan man simma eller plaska i poolen med den rätta utomhuskänslan och på vintern möjliggör värmeisole-

ringen i vikväggen av glas ett avslappnat badnöje: De slutna glaselementen håller kyla och vind ute och ger dig möjlighet 

att njuta av vinterlandskapet i behaglig värme.
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Design möter ekologi 
Material och utrustningsmöjligheter

De material som solarlux använder sig av, aluminium, glas och trä, uppfyller de högsta kvalitetskraven. alla bearbetade 

träslag är FsC- och PEFC-certifierade och härstammar från hållbar, kontrollerad odling. aluminium är inte bara korrosi-

onståligt och lätt, utan även utomordentligt hållbart. Den tidslösa, stilfulla designen på systemen från solarlux gynnar 

även användningen av vikväggarna av glas, som utformats för lång hållbarhet.

Golvanslutningsprofiler
för alla olika slags rum

Beroende på rummet och husets byggnadsmässiga fö-

rutsättningar erbjuder olika golvanslutningsprofiler talrika 

möjligheter att utforma övergången mellan inne och ute. 

gränslöshet kan realiseras med alla system från solarlux.

Materialmångfald: Profiler av aluminium, trä, trä/

aluminium eller varianten i helglasoptik betonar 

utformningen av rum och fasader i samklang med den 

individuella stilen på huset.

Bästa utsikter: innovativa inglasningslösningar 

uppfyller de högsta kraven på värmeisolering och 

säkerhet i förbindelse med maximal öppenhet.

Optimal ytbehandling: aluminium med beläggning av 

hög kvalitet (DUra®xal, ral, DB, Eloxal) eller lacke-

ring av träet i flera skikt gör dem tåliga och hållbara.

1

2

3

PEFC/04-31-1592

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org
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Innovationskraft med säkerhet
Utmärkelser och certifikat

Den höga kvaliteten och långa hållbarheten på systemen från solarlux har visat sig hålla måttet över hela världen och 

är certifierade både nationellt och internationellt. alla system från solarlux testas löpande och vidareutvecklas kontinu-

erligt. ljudskydd, täthet, inbrottsskydd, motståndsförmåga vid vind liksom orkanskydd har certifierats av renommerade 

kontrollinstitut både inom och utom landet.

Till de höga kraven som solarlux ställer ingår även målet att uppnå en perfekt förening mellan design och funktionalitet. 

För att skapa optiskt och arkitektoniskt utomordentliga lösningar utvecklade man därför i enlighet med den senaste 

energisparförordningen den värmeisolerade vikväggen av glas sl 82 – och hedrades genast med två designpriser: iF 

design award och red dot design award!
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Perfektion in i minsta detalj
Funktion och kvalitet

Tack vare vår mångåriga tekniska know-how och stora innovationskraft uppnår vi med våra system precision in i minsta 

detalj. Material av hög kvalitet och professionell bearbetning “Made in germany” garanterar bästa kvalitet. Detta samspel 

av perfekta komponenter på högsta nivå gör det mycket lätt att använda våra vikväggar och ger dem lång hållbarhet.

Vikväggens centrala punkt: speciellt utvecklade, justerbara beslag 

gör det möjligt att vika glassegmenten.

Energieffektivitet i blick: Högsta värmeisolering av profilerna i kom-

bination med innovativ inglasning håller klimatet i rummet konstant 

året om.

 

Enastående användarkomfort: löpvagnsteknik av rostfritt stål med 

lång hållbarhet gör att vikväggen löper lätt och tyst.

1

2

3
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Modellöversikt
En översikt över vikväggar av glas 

SL 35 SL 45 SL 60e SL 65 SL 66 SL 67 SL 70e SL 80/81 SL 82 SL 97

Material

aluminium          

Trä          

Trä och aluminium          

Profilteknik

Värmeisolerad          

Oisolerad          

installationsdjup 35 mm 45 mm 59 mm 66 mm 66 mm 66 mm 70 mm 80 mm 80 mm 96 mm

Inglasning

Floatglas          

isoleringsglas          

Värmeskyddsglas          

Treglas          

Funktionsglas          

glastjocklek 5 – 18 mm 5 - 20 mm 5 - 40 mm 5 - 28 mm 5 - 28 mm 26 - 32 mm 20 - 38 mm 24 - 40 mm 30 - 40 mm 24 - 46 mm

Värmisoleringsvärde

U-värde (Uw / m2k)   1,3  1,1 1,3 1,4 1,1 1,2 0,8

Segmentstorlekar

Maximal segmentvikt 65 kg 100 kg 80 kg 90 kg 70 kg 70 kg 100 kg 100 kg 100 kg 70 kg

specialstorlekar på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan

segmentering  till 22,5°        

Färger

aluminiumbeläggning i ral, 
DB, NCs, DUra®xal, Eloxal

         

solarlux-träfärgtoner          

Användningsområden

Boyta-utomhuselement
Endast för 

medelhavsklimat
Endast för 

medelhavsklimat


Endast för skyddade 
lägen utomhus

     

Vinterträdgård          

altantak/inglasade uterum          

Balkonginglasning          

rumsdelare          

Särskilda egenskaper
Filigrana profiler 
vid hög stabilitet

största variant- 
uppdelning vid 

segmentuppdelning

smala utsikter 
vid god 

värmeisolering

stora valmöjlig- 
heter vid 

segmentuppdelning

god värmeisole- 
ring i trä-look

Väderskyddad tack 
vare aluminiumskydd ute; 

behaglig atmosfär inne 
tack vare trä

XXl-segmenthöjder 
upp till 3 500 mm 

kan realiseras

Filigrana profiler vid 
hög värmeisolering; val 
mellan kantiga profiler 
eller softline-profiler

Utmärkt design 
och helglasoptik

Högsta värme- 
isolering, även 

för lågenergihus

Detaljskisser

 Tillgänglig    inte tillgänglig
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Upplev inglasningsidéer live
Utställning och rådgivning

i solarlux-forumet i Bissendorf kan du på mer än 2 000 m2 utställningsyta uterum uppleva allt som handlar om högk-

valitativa lösningar av glas – alltifrån vinterträdgårdar och vikväggar till altantak och uterum. Här kan du “känna efter”  

vilken lösning som passar dig: Ta dig inte bara en titt på de olika systemen, utan testa funktionen och hur användarvän-

liga vikväggarna från solarlux verkligen är!

Ett komplett nätverk av återförsäljare garanterar att du hittar en kompetent rådgivare var du än befinner dig. En förteck-

ning över solarlux återförsäljare finns på internet. Naturligtvis kan du även ringa oss för att få information om närmaste 

återförsäljare.
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