
Glas in Bewegung

TERRASSTAK
SDL Atrium
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ed reservation för tekniska ändringar

glass in motion

Oisolerat taksystem i aluminium med 
utanpåliggande takstöttor

Njut av närheten till naturen! Med det oisolerade terrasstaket SDL Atrium 
förvandlas terrassen till en plats som du verkligen kan koppla av på. Med 
lodräta inglasningselement från Solarlux utökas terrasstaket till ett helt 
skyddat uterum. De transparenta skjut-vrid-systemen eller vikväggarna 
av glas med sina smala profiler ger skydd mot slagregn och vind och 
erbjuder samtidigt maximalt fri utsikt. På så sätt kan du stänga ute blåst 
och regn vid otrevligt väder och öppna upp för värmen och ljuset när 
solen skiner.

www.solarlux.se



®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Fördelar

Sparrförbindelse / tvärstag
ı Kontrollerad kaskadformig dränering
ı genom höjdförskjutning mellan sparre
ı och tvärstag
ı Mycket tätt

Takkant
ı Harmoniskt rännutförande
ı Stort avstånd mellan stöden genom
ı stålförstärkning på insidan
ı Avlopp genom spygatt eller täckt
ı stuprör (tillval)

Stöd
ı Stödlängden kan anpassas på plats
ı Höjdinställning som tillval

Stöd / Taksprång
ı Variabelt stödavstånd och taksprång
ı Smäckert utseende pga. liten
ı spygattränna, sparre och stöd

Tekniska detaljer

Profiler
ı Eleganta aluminiumprofiler för
ı vägganslutning, sparre och  
ı takkant – inga synliga skruvar

Permanent takventilation
ı Angenämt klimat under
ı terrasstaket (tillval)

Profilteknik:
ı Oisolerat taksystem i aluminium
ı Taklutning från 5 till 25°
ı Med eller utan takutsprång
ı Finns som pulpet- eller sadeltak samt som  
ı fristående konstruktion (SDL Atrium Carré)
ı Elegant design och hög transparens med 
ı Softline-profiler
ı Stor bärförmåga och maximala spännvidder 
ı genom stålförstärkning i sparre, takkant och stöd
ı Till största del förmonterad samt kort 
ı monteringstid ger lägre kostnader
ı Belysningssystem i form av inbyggd lamplist 
ı och kabelkanal
ı Solskydd inne eller ute (tillval)
ı Dold takdränering
ı Omfattande tillbehör

Inglasning:
ı Inglasning 8, 10 och 12 mm
ı Kan utvidgas till uterum med lodräta 
ı glaselement

Yta:
ı RAL-pulverlackering
ı EURAS-eloxering 

Lodräta glaselement:
ı Passande lodräta element: 
ı SL 20, SL 20R, SL 25, SL 25XXL,  
ı SL 25R, SL 35, SL 45


