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TERRASSTAK FRÅN SOLARLUX
Certifierad kvalitet för din trädgård
Kraven på ett terrasstak är individuella. Ofta står vind- och väderskydd högt på prioriteringslistan, men beslutet att beställa ett terrasstak drivs också av en önskan att kunna njuta mer
av uteplatsen. Ett terrasstak ger dessutom möjlighet att förvara trädgårdsmöbler eller växter
skyddat över vintern.
Solarlux har över 35 års erfarenhet inom tillverkning av vinterträdgårdar, terrasstak och
vikväggar av glas. Med ett terrasstak från en premiumtillverkare får du inte bara ett optimalt
skydd mot väder och vind, utan också en tillförlitlig leverantör som står för certifierad kvalitet
och följer gällande föreskrifter. Det är minst lika viktigt!

04 – 05

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE

TAKSYSTEM – EXPERTIS
SOM INGER förtroende
FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE

06 – 07

DESIGN OCH KONSTRUKTION
GÅR HAND I HAND
Optimala lösningar för alla önskemål
Solarlux erbjuder kundanpassade lösningar. När vi konstruerar ett terrasstak
eller uterum med vertikala glaspartier anpassas systemet efter byggherrens
önskemål och huvudbyggnadens arkitektur. Varje skräddarsydd lösning bygger på
en genomtänkt konstruktion. Tak, skuggning och vertikala glaspartier är perfekt
avstämda och genomarbetade in i minsta detalj. Med Solarlux får du en leverantör
för allt – och funktioner som fungerar i längden.

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE

08 – 09

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Terrasstak och uterum har många användningsområden och ett ”klassiskt”
terrasstak är bara en av många möjligheter. Behöver du ett integrerat taksystem,
ett fristående uterum eller ett tak över uteserveringen på en restaurang?
Våra olika takkonstruktioner kan anpassas individuellt för respektive projekt.

01

02

01 Restaurang Langenfeld, Tyskland 02 Integrerat taksystem Düsseldorf, Tyskland 03 Fristående uterum Harrogate, England

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE
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10 – 11

FLEXIBLA TAKKONSTRUKTIONER
Oavsett smak och behov erbjuder Solarlux anpassningsbara produkter för
terrasstak och uterum. Vi har produkter för terrasstak, uterum, carportar och
entrétak. Med planering och rådgivning tillsammans med byggherren fattas alla
beslut om form och storlek – utifrån kundens idéer och önskemål. Faktorer som
design, stabilitet, avrinning, skuggning och ventilation ligger till grund när vi
planerar och realiserar en perfekt takkonstruktion.

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE

EXEMPEL PÅ OLIKA TAKKONSTRUKTIONER

12 – 13

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE

BEPRÖVAD SOLARLUX-KVALITET
”MADE IN GERMANY”
Solarlux terrasstak och uterum är certifierade av tyska och internationella institut,
vilket garanterar största möjliga funktionssäkerhet, stabilitet och hållbarhet.
Konstruktionens stabilitet är välbeprövad och står emot snö- eller vindlaster även
i extrema väderförhållanden. Vi följer glasstandarden DIN 18008 och alla system
har dessutom en CE-märkning. CE-märkningen intygar att leverantören följer
bestämmelserna i DIN EN 1090, som sedan 2014 är obligatoriska för alla tillverkare
av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner. Den europeiska märkningen visar
att fabriken är certifierad och utför egna produktionskontroller.

OBSERVERA:
DIN EN 1090 är en viktig certifiering.
Om den saknas kan bygglov förvägras
eller böter skrivas ut!

14 – 15

VÅRA MATERIAL
Solarlux använder enbart kvalitetsmaterial av aluminium och trä eftersom dessa
ger maximal designfrihet, utan att kompromissa med hållbarhet eller livslängd.
I kombination med patenterad teknik blir Solarlux terrasstak den bästa lösningen
för byggprojekt där kvalitet och formgivning står i fokus.

PEFC/04-31-1592
Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE
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TRÄ
Naturmaterial för höga komfortanspråk
Allt trä som Solarlux använder är certifierat och kommer från hållbara skogsbruk.
I certifieringarna ställs höga krav på skogsföretagen gällande hållbarhet, miljömedvetet skogsbruk, arbetskvalitet och socialt ansvarstagande. Vi tar ansvar för
naturens resurser genom att använda vattenbaserade färger och en energisnål
produktion med bla. återvinning av vatten och värme.

ALUMINIUM
Material som håller i längden

Kunder som väljer trä vill ha ett förnybart material och en hög grad av individualitet och komfort. Solarlux uppfyller dessa önskemål i alla avseenden. Utöver

Aluminium håller länge och är så gott som underhållsfritt. Även i produktionen av

de vanligaste träslagen som gran och tall använder vi andra träslag efter textur.

aluminiumprodukter tas stor hänsyn till miljön. Solarlux hantering av aluminium

Ytbehandlingen av träet väljs individuellt. Och oavsett om valet faller på lasering,

är certifierad enligt det tyska A.U.F.-kretsloppet för miljömedveten och resurssnål

handoljade ytor eller täcklack kan våra kunder få sin Solarlux-produkt i önskad

återvinning av aluminium. Våra vikväggar av glas med aluminium kan konstrueras

färg oberoende av tillverkare.

i valfri färg – och givetvis även i specialfärger, eloxal och DB.

VÅRA FÄRGER
När du väljer ett Solarlux terrasstak slår du ett slag för individualiteten.
Solarlux färgkarta omfattar drygt 30 RAL-färger och alla går att få i matt eller
blankt utförande. Varje tak kan färgsättas för att passa ihop med din inredning och
husdesign. Lackeringen utförs i vår egen fabrik som är en av Europas modernaste.

SOLARLUX FÄRGPALETT

RAL 1015

RAL 3011

RAL 5003

RAL 5008

RAL 5014

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7004

RAL 7006

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7024

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8077

RAL 9001

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9011

RAL 9016

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE
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SOLARLUX YTBEHANDLINGAR
ÄR CERTIFIERADE ENLIGT
INTERNATIONELLA STANDARDER

SOLARLUX SPECIALFÄRGER
Unika ytbehandlingar för unika projekt
Vill du skapa en egen stil med ditt terrasstak kan du välja någon av våra specialfärger i DB, RAL och Eloxal, eller välja en ytbehandling med speciella lackeffekter
(t.ex. från tillverkaren Tiger). Vi kan uppfylla nästan alla önskemål och självklart
även använda olika ytbehandlingar för särskilda klimatförutsättningar (t.ex.
närhet till havet).

TERRASSTAK I ÖVERSIKT

VIND- OCH VÄDERSKYDD

VÄRDEÖKNING FÖR FASTIGHETEN

Med ett uterum kan du njuta av terrassen

Ett terrasstak eller uterum kan öka värdet

året om. De flexibla glaspartierna skyddar

på din fastighet. Med möjlighet att välja

effektivt mot drag samtidigt som de bevarar

olika takdesign, färger och material kan

utsikten över trädgården. Ett väderskydd

Solarlux terrasstak integreras perfekt i hu-

som fungerar året runt i alla väder gör

vudbyggnadens arkitektur. Utöver funktiona-

kvällarna på terrassen både längre och fler.

liteten ger den exklusiva designen dessutom
ett mervärde – för såväl nybyggnationer
som äldre renoveringsobjekt.

SKYDDAR VÄXTER OCH MÖBLER

VÄRMEBUFFERT

Har du tröttnat på att bära undan träd-

Ett uterum ger inte bara skydd, utan lagrar

gårdsmöbler och terrassväxter när kylan

också värme. Under varma höst- och vin-

kommer? I ett uterum kan växter och möbler

terdagar kan vardagsrummet öppnas upp

förvaras skyddade på terrassen året om.

mot terrassen – och den varma luften från
uterummet kan hjälpa till att värma huset.

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE

SOLARLUX ERBJUDANDE
··Kompetent rådgivning
och planering
··Visualisering (t.ex. genom
Virtual Reality)
··Oändliga utformningar, material
och färger ger en harmonisk
övergång mot huvudbyggnaden
··Smala profilbredder för maximal
transparens
··Silikonfri montering
··Tekniskt avancerad konstruktion
med hänsyn till avrinning, täthet,
stabilitet och fundament
··Vi följer alla relevanta
standarder och föreskrifter

20 – 21

TERRASSTAK I ALLA FORMER

DIN TRÄDGÅRD
FÖR välbefinnande
TERRASSTAK I ALLA FORMER

22 – 23

TERRASSTAK I ALLA FORMER

SKRÄDDARSYDDA
FÖR INDIVIDUELLA
ÖNSKEMÅL
Varje terrasstak eller uterum från Solarlux
tillverkas individuellt efter kundens önskemål.
Med de flexibla systemen kan vi snabbt och
effektivt utforma terrasstakskonstruktioner
som uppfyller alla krav från designtak till
komplexa speciallösningar.

I ETT UTERUM KAN DU
NJUTA AV KVÄLLARNA
VÄL SKYDDAD
FRÅN VÄDER OCH VIND

24 – 25

SDL ACUBIS
ALUMINIUM

Låglutande tak med beprövad teknik
SDL Acubis låglutande tak är en nyutvecklad produkt inom terrasstak med en
snygg och funktionell design. Taket kan monteras fristående eller integreras med
huvudbyggnaden. Konstruktionen med dolda, oisolerade profiler skapar en känsla
av diskret elegans. Taklutningen på 2° är knappt synlig för ögat men ger en
effektiv avrinning från taket. Den plana vägganslutningen ser smäcker ut och
möjliggör dessutom en enkel montering på inbyggnadsplatsen.

SDL ACUBIS
··”Osynlig” taklutning på 2°
··List runt om med en höjd på bara 253 mm
··Kan monteras fristående eller
integreras i huvudbyggnaden
··Utbyggbart till uterum
··Omfattande tillbehörssortiment med
bl.a. belysning och skuggning

TERRASSTAK I ALLA FORMER | SDL Acubis

26 – 27

TERRASSTAK I ALLA FORMER | SDL Atrium Plus

SDL ATRIUM PLUS
ALUMINIUM

Komplettlösningar för alla önskemål
Terrasstak för alla ändamål Med Atrium plus kan du inte bara få extremt stora
glasytor och brett avstånd mellan stolpar, utan också komplex specialdesign.
Den eleganta designen och den smala Softline-profilen får taket att se särskilt
luftigt ut. En permanent tak ventilation ger ett behagligt klimat. Atrium plus har
också en hög prefabriceringsgrad och korta monteringstider. Genom att kombinera
skjutsystemet SL 20e med en fast inglasning eller vårt beprövade skjut- /vridsystem SL 25 kan du förvandla ditt terrasstak till ett uterum.

SDL ATRIUM PLUS
··Taklutning från 5 ° till 45 °
··Mycket stora takytor möjligt
··Nästan alla takformer kan skapas
··Utbyggbart till uterum
··Omfattande tillbehörssortiment med
bl.a. belysning och skuggning
··Taköverhäng på sidan som tillval

28 – 29

SDL ANOVA
ALUMINIUM

Med känsla för detaljerna
SDL Anova är ett terrasstak för alla som vill ha ett permanent och stabilt skydd
för den egna terrassen. Genomtänkt design, snabb montering och Solarlux-kvalitet
ger ett terrasstak med ett modernt utseende och hög funktionalitet. Med tolv
fasta storlekar och två utvalda RAL-färger försvinner all tidskrävande planering.

SDL ANOVA

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

··Taklutning på 5°
··Hög bärighet och maximala stolpavstånd
··Fast inglasning av 10 mm tjockt
laminerat säkerhetsglas
··Utföranden för olika snölastzoner

Bredd /höjd (mm)

3 600

4 500

5 400

6 300

3 000

Typ 01

Typ 02

Typ 03

Typ 04

3 800

Typ 05

Typ 06

Typ 07

Typ 08

4 600

Typ 09

Typ 10

Typ 11

Typ 12

··Två trendiga färger att välja mellan
(DB 703 och RAL 9006)
··Kortare monteringstider
··12 fasta storlekar
··Skjutbart takglas som tillval

TERRASSTAK I ALLA FORMER | SDL Anova
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TERRASSTAK I ALLA FORMER | SDL Aura

SDL AURA
TRÄ /ALUMINIUM

I samklang med naturen
Det här terrasstaksystemet följer naturen i dubbel bemärkelse. Trämaterialet
invändigt gör taket unikt och de utvändiga täckprofilerna i aluminium skyddar
effektivt mot påverkan från väder och vind. Med täckprofiler i valfri RAL-färg
passar SDL Aura in i varje husarkitektur. Systemet har dessutom konstruktiva
fördelar, som ett optimerat skydd mot väder och vind liksom lättmonterade
spotlights. SDL Aura levereras som standard med limträ, men andra träslag
kan fås på begäran.

SDL AURA
··Taklutning från 5 ° till 25 °
··Träslag: gran
··Smala dimensioner och hög formstabilitet
tack vare optimala trämaterial
··Hög prefabriceringsgrad
··Takstolar och bärlina skyddas väl mot
väder och vind tack vare taköverhäng
··Taköverhäng på sidan som tillval
··Möjlighet till in- eller utvändig skuggning

32 – 33

FRÅN TERRASSTAK TILL UTERUM

OPTIMALT skydd
PÅ ALLA SIDOR
FRÅN TERRASSTAK TILL UTERUM

34 – 35

FRÅN TERRASSTAK TILL UTERUM

FRI UTSIKT MOT TRÄDGÅRDEN
Skjutsystem, skjut- / vridsystem & vikväggar av glas
Ett terrasstak skyddar väl under regniga dagar. Kombinerat med vertikala,
skjutbara glaspartier blir terrasstaket till ett uterum som skyddar mot både väder
och vind. I stort sett alla Solarlux terrasstak kan enkelt byggas ut till uterum –
även i efterhand. Fördelar? Ett Solarlux uterum ger en öppen känsla, släpper
igenom dagsljus och kan öppnas upp helt när det passar. När vädret är fint har du
känslan av att vara nära naturen och när vädret slår om slipper du undan vind och
regn bakom de transparenta, vertikala glasen.

HELA SORTIMENTET
AV VERTIKALA ELEMENT
FINNS PÅ SOLARLUX.COM

36 – 37

SKJUTSYSTEM SL 20E

SKJUT- / VRIDSYSTEM SL 25 / SL 25 XXL

VIKVÄGG AV GLAS SL 35 / SL 45

Helglas, oisolerat

Helglas, oisolerat

Aluminium, oisolerad

Det funktionella skjutsystemet SL 20e kan

Skjut-/vridsystemen SL 25 och SL 25 XXL

Vikväggarna av glas SL 35 och SL 45

användas som vind- och väderskydd i terrass-

passar perfekt som skydd mot väder och

skyddar effektivt mot väder och vind tack

taket eller som rumsavdelare. Hanteringen

vind, och finns även i en variant med ram

vare dubbla tätningsskikt. De dras ihop som

av helglassektioner är enkel tack vare en

runt glaspartierna vid ännu högre påfrest-

ett dragspel och efterlämnar en generös

smart medbringarfunktion. De separata

ningar. Partierna kan skjutas åt vänster eller

öppning. Det smala sektionspaketet kan

sektionerna går i löpskenor med upp till

höger, och vikas utåt eller inåt, allt efter

beroende på system skjutas åt vänster

fem spår. På så sätt skapas en barriärfri

önskemål. Det faktum att hjul-vaggorna kan

eller höger, och vikas inåt eller utåt. En fem

övergång till utomhusmiljön. Skjutsystemet

köras i alla vinklar från 90° till 180° gör sys-

meter stor öppning kan på så sätt bilda ett

SL 20e möjliggör också en helt transparent

temet idealiskt för olika planlösningar och

smalt sektionspaket på bara 50 centimeter.

hörnlösning utan att tätningen försämras.

ger stor frihet i utformningen av terrassen.

Sektionerna kan skjutas åt vänster och/eller

Med vår teknik kan systemet öppnas näs-

höger allt efter önskemål. Som tillval finns

tan helt tills bara ett smalt sektionspaket

en variant med ram runt om och lås med

återstår. På så sätt kan du njuta av det fina

olika grepp.

vädret på en helt öppen terrass.

FRÅN TERRASSTAK TILL INGLASAT UTERUM
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UTRUSTNING TILL TERRASSTAK

40 – 41

DIN SUVERÄNA komfort
MED ALLT SOM HÖR TILL
UTRUSTNING TILL TERRASSTAK

MODERNA SKUGGNINGAR FÖR
SOLARLUX TERRASSTAK
Solarlux markis made by Warema
En markis ökar komforten med Solarlux terrasstak. Solarlux markiser made by
Warema är framtagna för att passa perfekt till Solarlux terrasstak och ger både
tekniska och funktionella fördelar. Även stora takytor kan enkelt utrustas med
markiser. Olika tygmaterial och färger ger stor frihet i utformningen.
En vertikal markis kan kombineras med skjutpartier i helglas. Solarlux markiser
made by Warema finns i fyra utföranden: över tak, under tak, som vertikal variant
och som hörnlösning. Markis och terrasstak levereras till byggplatsen tillsammans
i en leverans. Beställningen görs direkt till Solarlux. På så sätt kan byggherrar och
montörer på installationsplatsen få allt de behöver från en och samma leverantör.

UTRUSTNING TILL TERRASSTAK

42 – 43

FÖR ETT PERFEKT TRÄDGÅRDSLIV
Stort tillbehörssortiment direkt från Solarlux
Tillval som skuggning, behaglig värme vid svalare temperaturer, god ventilation
under heta dagar, belysning eller specialglas gör ditt uterum till en må-bra-plats
för kropp och själ. I detta omfattas även den bekväma styrningen av enskilda
komponenter. Bekvämt och praktiskt – direkt från Solarlux.

UTRUSTNING TILL TERRASSTAK

SMART STYRNING
Solarlux innovativa styrkoncept omfattar
inte bara markisen utan kan också tända och
släcka eller dimra belysningen. Med en enkel
utbyggnad kan upp till åtta olika produkter
(t.ex. terrassvärmare) styras med samma
kontroll. Alla komponenter kan dessutom
styras enkelt med en smartphone-app.

BELYSNING

TERRASSVÄRMARE MED INFRARÖTT LJUS

Njut av de ljumma sommarkvällarna på

Terrassvärmaren med infrarött ljus passar

terrassen. Integrerade LED-lampor sprider

perfekt som värmekälla i ett uterum.

ett stämningsfullt ljus över terrassen och

Slå bara på den strax innan du ska använda

skapar en skön atmosfär i skymningen.

uterummet så kan du njuta av en skön värme
när du behöver den.

VENTILATION

FÅGELSKYDDSGLAS

Två glasskivor som ligger med lätt förskjut-

Många människor uppskattar fördelarna

ning ger en permanent ventilation och ett

med glas. För vilda fåglar däremot kan

bra luftutbyte under terrasstaket eller i

uterum, vinterträdgårdar och terrasstak

uterummet även under riktigt varma som-

innebära en livsfara. Därför erbjuder

mardagar. Som tillval finns också motor-

Solarlux som tillval ett fågelskyddsglas

drivna takfönster.

som minskar reflektioner i glasskivan och
gör att fåglarna kan se den.

44 – 45

JÄMFÖRELSE AV SYSTEMEGENSKAPER

STOR MÅNGFALD
KRÄVER överblick
JÄMFÖRELSE AV SYSTEMEGENSKAPER

46 – 47

SYSTEMEN I ÖVERSIKT
I översikten presenteras alla system och tillval. Det gör det enkelt att
jämföra systemen med varandra.

----

----

Terrrassendach

----

Terrrassendach

Terrrassendach

JÄMFÖRELSE AV SYSTEMEGENSKAPER

----

48 – 49

Terrrassendach

SDL Acubis

SDL Atrium plus

SDL Anova

SDL Aura

Aluminium









Trä / aluminium









Material

Takkonstruktioner



Max. stolpavstånd



10/2018

10/2018



10/2018
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technische Änderungen vorbehalten

R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL09_Wa_ue





R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL17_Wa_ue

Mått
Max. bredd

technische Änderungen vorbehalten



7m

7m

obegränsad

obegränsad

6,3 m

(4)

7m

4,6 m

(4)

Max. djup

6,1 m

Taklutning

2°

5 – 45 °

3,91 m

(3)

5°

5m
obegränsad
5m
5 – 25 °

Avrinning
Designränna









Avrinning via regnkedja









Avrinning via stuprör









Utvändig









Invändig









Vertikal









Permanent ventilation









Motordriven ventilation









Motordrivet takfönster









Manuellt takfönster









Takstolar med LED-lampor









Spotlights med LED-lampor









Kabelkanal









Skjut- / vridsystem SL 25 / SL 25 R / SL 25 XXL









Skjutsystem SL 20e









Vikvägg av glas SL 35 / SL 45









Fast inglasning









Skuggning

Ventilation

Belysning

Valbara inglasningssystem

(3)

Fler takkonstruktioner på begäran · (2) Beroende på snölast, taksparrar, glasvikter
Fler taklutningar på begäran · (4) Observera den föreskrivna storleken (se sid. 30)

Specialkonstruktioner

10/2018
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(3)

Segmenterad takdesign

(1)

Pulpettak

TEKNIKEN
BAKOM TAK
SDL ACUBIS
Vägganslutning
Takstol
Bärlina

SDL ATRIUM PLUS
Vägganslutning
Takstol
Bärlina
SDL ANOVA
Vägganslutning
Takstol
Bärlina
SDL AURA
Vägganslutning
Takstol

SDL ACUBIS

55

146

64

Detaljsnitt

66

40
75

Vägganslutning

Takstol

Vägganslutning i en del med kabelkanal som

Smala, invändiga takstolar med belysning.

möjliggör dold kabeldragning.

Utförande med stålförstärkning för höga snölaster.

162

TEKNIKEN BAKOM UTERUM

119

70

Bärlina utan taköverhäng
Komponent i tre delar som består av bärlina,
ränna och en 253 mm hög list. Kan kompletteras
med belysnings- resp. skuggningsprofiler.

52 – 53

Terrrassendach

---Terrrassendach

SDL ATRIUM PLUS

----

Detaljsnitt

Terrrassendach

14

140

208

25

90

50

37

140

14

70
41

77

92

Vägganslutning

Takstol

Vägganslutning i en del för utvändiga takstolar

Tre smala takstolskonstruktioner beroende

med kabelkanal för dold kabeldragning.

på bärighetskrav. Spotlights finns som tillval.

70

54 – 55

130

130

TEKNIKEN BAKOM UTERUM

91

62

70

Bärlina utan taköverhäng

Bärlina med taköverhäng

Bärlina i en del med utvändig,

Bärlina för system med flexibelt tak-

rundad Softline-profil.

överhäng. Avrinning via rännan i front.
10/2018
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---Terrrassendach

SDL ANOVA

156

54

Detaljsnitt

40

70

Vägganslutning

Takstol

Smal vägganslutning som också passar

Invändiga takstolar med möjlighet att välja

vid högre snölaster.

design (t.ex. med perforering) eller dubbelkonstruktion upptill för integrering av skjutbart takglas.

TEKNIKEN BAKOM INGLASADE UTERUM

56 – 57

----

Ø104

Terrrassendach

104

Bärlina med taköverhäng
Rund bärlina som tillsammans med takstolskonstruktionen möjliggör snabb och
enkel montering.

SDL AURA

40

120/160

Detaljsnitt

60

60

Vägganslutning

Takstol

Invändig vägganslutning av limträbalk utan synliga

Smala, invändiga takstolar av limträbalk från

skruvfästen. Kabelkanal finns som tillval.

certifierat skogsbruk. Kan kompletteras med
spotlights för enkel montering utan att det
påverkar takstolarnas stabilitet.

TEKNIKEN BAKOM UTERUM

----

58 – 59

Terrrassendach

120/160

70

Bärlina med taköverhäng
10/2018

Bärlina av limträ med flexibelt taköverhäng. Takstolarna smalnar av med
ökande taköverhäng.
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OM SOLARLUX

VÄLKOMMEN TILL ETT
STARKT företag
OM SOLARLUX

60 – 61

ETT ÄKTA FAMILJEFÖRETAG
Tradition och innovation går hand i hand
I mer än 35 år har Solarlux tillhandahållit kvalitetsprodukter inom vikväggar av
glas, vinterträdgårdar och fasadlösningar. Solarlux är ett familjeföretag som
grundades av Herbert Holtgreife och har sitt säte i staden Melle, vid Osnabrück
i Niedersachsen. Idag leds verksamheten i andra generationen av sonen Stefan.
Solarlux är också medarbetarnas företag. Våra framgångar vilar i händerna på
ca 800 kreativa och engagerade medarbetare över hela världen.
Vi producerar miljömedvetet, utför omfattande kontroller och följer höga
kvalitetsstandarder, vilket också bekräftas av företagscertifieringarna ISO 9001,
ISO 14001 och DIN EN 1090. Vårt ansvarstagande och vårt sociala engagemang
är själva grunden för Solarlux verksamhet. Vi är ett äkta familjeföretag!

OM SOLARLUX

”VÅR HISTORIA
OCH VÅR FRAMTID
ÄR VÅR DRIVKRAFT.”

62 – 63

SOLARLUX VÄRLD

VAD ÄR SOLARLUX?

PRODUKTIONEN

··Privatägt familjeföretag

··55 000 m2 stor produktionsanläggning i

· Företagscertifiering ISO 9001

Melle i Niedersachsen (Tyskland)

· Intern FoU-avdelning

··Moderna tillverkningsmaskiner

· 800 medarbetare över hela världen

··Egen linje för lackering och pulverlackering

· Framgångsrika projekt i 60 länder

· Hållbar och energisnål tillverkning

· Socialt ansvarstagande för människor och natur

· Certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001

SOLARLUX PRODUKTER

SOLARLUX SERVICE

··Produktion i Tyskland

··Kompetent rådgivning

··CE-märkning

··En leverantör för allt

··Certifierad och godkänd av oberoende institut

··Komplett montering

··Tilldelad flera nationella och

··Professionell hantering av privata

internationella designpriser
··Med bästa profilkvalitet
··Enligt högsta kvalitetsstandarder
··Individuell tillverkning enligt kundens önskemål

och offentliga byggprojekt
··Underhålls- och serviceavtal även
efter avslutat projekt

FÖLJ SOLARLUX DIGITALT
Håll dig uppdaterad
Projekt, referenser, nyheter – det händer mycket i Solarlux värld och bilder säger ofta mer än
tusen ord. Besök gärna vår webbsida och vår portal mySolarlux eller följ oss i sociala medier.
Kontakta oss gärna för mer information, vi ser fram emot att diskutera just din vision och svara
på dina frågor. Du är även välkommen förbi vår utställning i Malmö där du har möjlighet att se
några av våra produkter uppmonterade.

solarlux.com
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