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HEM FÖR VÄLMÅENDE
Förändra din boendemiljö

Det finns många anledningar att förändra ett hem – familjen utökas, du behöver rum för en 

ny hobby, du vill öppna upp vardagsrummet mot terrassen eller bara skapa ett nytt ljust rum. 

Med vikväggar av glas, vinterträdgårdar, uterum och terrasstak kan du vara hur flexibel du 

vill. Ett inglasat uterum låter dig njuta av terrassen i alla väder.

En värmeisolerad vinterträdgård ger dig ett extra vardagsrum utan att du behöver kom-

promissa med energieffektiviteten. Med vikväggar av glas har du stor frihet att planera din 

boendemiljö, oavsett om det handlar om att öppna upp mot trädgården, dela av ett rum eller 

glasa in en balkong.

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLÄNDERNA
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Solarlux produktportfölj imponerar inte bara genom funktionalitet och användningsmöjligheter. 

Flexibel design samt färg- och materialval gör att terrasstak, vinterträdgårdar och vikväggar 

av glas kan anpassas helt efter dina behov. Med över 30 färger i Solarlux färgkarta kan du 

välja exakt den färg du vill ha utan extra kostnad.

Olika systemvarianter och materialval ger dig en enorm frihet i utformningen av ditt system. 

Våra produkter tillverkas av hållbar aluminium, certifierade träslag eller en kombination av 

de två. Det skapar precis den känsla du vill ha i ditt hem. Upptäck möjligheterna och låt dig 

inspireras av Solarlux skräddarsydda produkter.



SL 45 / SAN DIEGO, USA



VIKVÄGGAR AV GLAS

FÖR EN MJUK 
ÖVERGÅNG 
TILL utemiljön



 

Vikväggar av glas har varit den viktigaste produkten i Solarlux 

sortiment i över 35 år. Medan klassiska skjutdörrar har stora synliga 

glasytor även när de är öppna, kan de separata sektionerna i vik-

väggssystemet vikas åt sidan till ett smalt sektionspaket. Det innebär 

att stora glasfronter kan öppnas upp nästan helt. Perfekt funktion, 

förstklassiga material och oändliga kombinationsmöjligheter gör att 

du kan förverkliga just dina boendeidéer. Vill du ha en stor öppning 

från vardagsrummet ut mot trädgården? Eller en flexibel   

vinterträdgård? Vi utformar det system du vill ha.

MYCKET MER ÄN  
ETT FÖNSTER 
Solarlux vikvägg av glas 

SL 45 / SAN DIEGO, USA
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SL 81 / OBERAUDORF, TYSKLAND



 

SL 81 / BÜHL, TYSKLAND

Med en vikvägg av glas kan du låta vardagsrummet inne och terrassen ute smälta samman.
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TÄTHET

När vikväggen är stängd stannar kyla, vind 

och regn utanför. Tack vare den goda vär-

meisoleringen kan du njuta i värmen även 

under kalla dagar. Solarlux vikväggar av 

glas är ett modernt alternativ till klassiska 

terrassdörrar och våra produkter genomgår 

regelbundna tester av slagregns- och vind-

täthet och tekniska vidareutvecklingar.

ÖPPNINGSVARIANTER

Solarlux flexibla vikväggar av glas kan 

öppnas inåt eller utåt, och vikas åt vänster 

eller höger. Med några enkla handgrepp kan 

separata glassektioner öppnas upp eller 

stängas. Även stora glassektioner förflyttas 

nästan ljudlöst tack vare den avancerade 

rörelsetekniken.

VÄRMEISOLERING

Den smarta kombinationen av effektiva, 

värmeisolerande profiler och individuellt 

anpassningsbar inglasning ger ett 

behagligt rumsklimat året runt. Solarlux 

arbetar ständigt med att vidareutveckla 

systemlösningarna och för att uppfylla de 

senaste energibesparingskraven.

SOLARLUX ERBJUDER

MÅNGA ÖPPNINGSVARIANTER – 

UTÅT ELLER INÅT, ÅT VÄNSTER

ELLER HÖGER



 

HIGHLINE / OSNABRÜCK, TYSKLAND
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INBROTTSSÄKERHET

Här gör sig klåfingriga inte besvär. Som enda 

tillverkare har Solarlux låtit certifiera ett 

stort antal öppningsvarianter för vikväggarna 

av glas enligt inbrottsskyddsklassningen 

RC2. Oavsett om du väljer en inåt- eller 

utåtgående variant är du garanterad högsta 

säkerhet enligt europeiska standarder.

FLEXIBILITET

Vikväggar av glas kan fås med oändliga  

öppningsvarianter. De kan öppnas inåt eller 

utåt, och vikas åt vänster eller höger – allt 

efter byggherrens önskemål. Gångdörrar 

samt vrid-, luta- och fönstersektioner kan 

integreras i den stora bredden av  

skräddarsydda lösningar.

GENERÖSA ÖPPNINGAR

Vikväggar av glas ger en känsla av trans- 

parens och öppenhet. Trånga, mörka hallar 

kan enkelt omvandlas till moderna rum som 

upplevs både ljusa och luftiga. Vikväggar av 

glas skapar utrymme och ökar välbefinnandet.

BARRIÄRFRIA ÖVERGÅNGAR

Vikväggen av glas kan enkelt öppnas efter 

behov. Det skapar en nästan barriärfri över-

gång mellan inne- och utemiljön. Olika  

varianter på golvskenor ger en mjuk över-

gång – utan stora höjdskillnader eller  

trösklar att snubbla över.

FÖRE BILD I OSNABRÜCK



 

LJUSA OCH ÖPPNA HEM
Systemen i översikt

Systemen Ecoline och Highline är inte bara funktionella 

utan har också en design som övertygat flera interna-

tionella jurygrupper. Hittills har den nya vikväggen av 

glas mottagit fyra utmärkelser. 

ECOLINE OCH HIGHLINE AV ALUMINIUM

Smala dimensioner och prisbelönt design

De två värmeisolerade vikväggssystemen av glas  

Ecoline och Highline har olika installationsdjup 

(67 resp. 84 mm), men samma slanka profil med en 

sektionsfog på bara 99 mm. Hjärtat i vikväggen av 

glas är det patenterade bionicTURTLE®-systemet –  

en multifunktionell isolerlist som förenar flera  

avancerade tekniker. Den unika formen ger en ovanligt 

slank profil, även med stora sektioner och höga sek-

tionsvikter. Dessutom rymmer den både låsanordning 

och beslag, och isolerar ditt hem perfekt.

ECOLINE / ALLGÄU, TYSKLAND
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MÅNGSIDIGT SYSTEM FÖR INDIVIDUELLA ÖNSKEMÅL

Prioriterar du inbrottssäkerhet, täthet, tillgänglighetsanpassning eller perfekt värmeisolering 

för ditt hus? De flexibla vikväggssystemen av glas uppfyller alla krav och anpassas efter  

förutsättningarna i just ditt hem. Även de olika materialen, designvarianter, storlekar och  

utrustningsalternativ ger maximal frihet att skapa en lösning efter dina önskemål.

Läs mer om våra vikväggar av glas på solarlux.com 

COMBILINE AV TRÄ / ALUMINIUM

Naturligt skydd vid nyckfullt väder

Combiline vikvägg av glas är en väderbeständig  

konstruktion med trä- och aluminiumprofiler. Även 

detta system har ett installationsdjup på 86 mm i  

sektionsprofilen och träprofilen förses med en  

utvändig täckprofil i aluminium. På så sätt skapas 

minimala dimensioner och maximal transparens. 

Tätningen av systemet består av två kontinuerliga 

tätningsskikt som ger en optimal avrinning.

WOODLINE AV TRÄ

Bekvämt boende

Vill du bo bekvämt och modernt? Då är Woodline vik-

vägg av glas det rätta valet. Profilen består av limträ 

i flera lager och en specialutvecklad hörnanslutning 

som ger systemet extra stabilitet. Med en sektions-

fog på bara 143 mm förstärks den öppna känslan, till 

och med när vikväggen är stängd - så blir du ett med 

naturen.

WOODLINE / BIELEFELD, TYSKLAND



 

Hela vikväggsfamiljen kan kompletteras med olika utrustningspaket 

som lägger extra fokus på områden som säkerhet, värme- eller ljud- 

isolering, belysning eller komfort. Det handlar om smarta lösningar 

som gör varje projekt ännu mer individuellt.

HÖGSTA KOMFORT 
HEMMA HOS DIG
Tillbehör till vikväggar av glas 

ECOLINE / BERLIN, TYSKLAND
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CHECKLISTA
Det som räknas helt enkelt

SKUGGNING

Solarlux plisségardiner skyddar effektivt 

mot direkt solljus. Eftersom gardinerna kan 

ställas in steglöst fungerar de också som 

insynsskydd. Konstruktionen består av en- 

eller två delar som enkelt dras eller skjuts 

till rätt läge. En stor fördel är den enkla 

monteringen. Gardinerna behöver varken 

borras eller limmas upp, utan snäpps fast i 

profilen med ett enkelt handgrepp.  

Montering i efterhand går därmed lika lätt.

BELYST GOLVSKENA

Våra olika golvskenor kan utrustas med 

stegskyddsprofilen 3s-Protection med 

LED-belysning under en dold kabelkanal. Det 

skapar en hemtrevlig atmosfär på kvällen 

när mörkret sänker sig. Samtidigt är det ett 

effektivt orienteringshjälpmedel som  

förbättrar tillgängligheten för människor 

med en synnedsättning.

Fördelar, användningsområden och designvarianter för  

vikväggar av glas är många. De viktigaste egenskaperna  

har vi sammanställt här.

 · Smala sektionsfogar

 · Patenterade tekniker

 ·  Inbrottssäkerhet enligt den europeiska  

säkerhetsstandarden

 · Värmeisolering på passivhusnivå är möjlig

 ·  Stort utbud av golvskenor,  

barriärfria och fasadgodkända



 

I VIDEON FÅR DU VETA MER OM 

VIKVÄGGS-FAMILJEN OCH DESS 

EGENSKAPER. SE FILMEN!

SL 80 / SANKT PETERSBURG, RYSSLAND
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SDL ATRIUM PLUS / SL 20E / BAD SEGEBERG, TYSKLAND



TERRASSTAK OCH UTERUM

ETT LIV 
I DEN 
FRISKA 
luften



 

Terrasstak och uterum skapar en skyddad miljö på din terrass även 

när vädret inte är det bästa. Ett terrasstak håller regnet borta och 

med tillägg av vertikala skjutsystem av glas (läs mer på sidan 50) 

omvandlas din terrass till ett uterum där du kan njuta väl skyddad  

från väder och vind. Nästan alla terrasstak från Solarlux kan enkelt 

göras om till ett uterum med hjälp av vertikala skjutsystem– även  

i efterhand.

FRÅN TERRASSTAK 
TILL UTERUM
Hemma i trädgården – i nästan alla väder

SDL AURA / FILSUM, TYSKLAND



22 – 23TERRASSTAK OCH UTERUM

SDL AURA / FILSUM, TYSKLAND



 

Varje terrasstak eller uterum som produceras i vår fabrik i Melle är unikt.  

Ditt terrasstak från Solarlux tillverkas just för dig.

SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, TYSKLAND
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VÄRDEÖKNING FÖR FASTIGHETEN

Ett terrasstak eller uterum kan öka värdet 

på din fastighet. Med hjälp av olika former, 

färgsättningar och material anpassas  

Solarlux terrasstak perfekt till ditt träd-

gårds- eller fasadkoncept. Utöver funktio-

naliteten är det framförallt den exklusiva 

designen som ger ett mervärde – för såväl 

nybyggnationer som renoveringsprojekt.

TEKNIK MÖTER DESIGN 

Solarlux terrasstak har inte bara en över-

tygande design, utan också en genomtänkt 

teknik. Varje terrasstak eller uterum av glas 

skräddarsys in i minsta detalj. Alla kompo-

nenter är perfekt avstämda och kan enkelt 

kombineras med varandra.

FLEXIBEL IN I MINSTA DETALJ –  

MÖJLIGA TAKUTFORMNINGAR

Solarlux erbjuder en perfekt lösning för 

alla hem – från enkla terrasstak till ett 

helt uterum. Alla upptänkliga taktyper kan 

realiseras och anpassas individuellt till de 

arkitektoniska förutsättningarna.

NÅGRA EXEMPEL PÅ

TAKUTFORMNINGAR OCH

DESIGNMÖJLIGHETER

VIND- OCH VÄDERSKYDD I UTERUM

Med ett terrasstak eller uterum kan du njuta 

av terrassen året om. Taket skyddar mot 

regn, de flexibla glassystemen skyddar mot 

drag och bevarar samtidigt utsikten över 

trädgården. Med ett terrasstak från Solarlux 

kan du koppla av på din terrass oberoende 

av säsong.



 

EN LÖSNING FÖR  
VARJE BEHOV
Systemen i översikt

SDL ATRIUM PLUS

Kompletta lösningar för alla önskemål

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 terrasstaket att se 

särskilt luftigt ut. En permanent takventilation ger 

ett behagligt klimat. Fast inglasning och oisolerade 

vikväggar kan också kombineras för att omvandla ditt  

terrasstak till ett skyddat uterum.

SDL ACUBIS

Design möter välbeprövad 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 i en del ger ett smidigt intryck och 

möjliggör enkel montering på byggplatsen.

RHEINBACH, TYSKLAND MELLE, TYSKLAND
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SDL AURA

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. Täck- 

profilerna kan levereras i valfria RAL-färger och gör 

att SDL Aura passar in i varje husarkitektur. SDL Aura 

levereras som standard med limträ, men andra träslag 

kan fås på begäran.

SDL ANOVA

Med känsla för detaljerna

Välj terrasstaket SDL Anova om du snabbt vill få 

ett bra skydd över terrassen. SDL Anova står för en 

genomtänkt design, enkel montering och Solarlux- 

kvalitet. Det ger ett terrasstak med ett modernt  

utseende och hög funktionalitet. Med tolv fasta  

storlekar och två utvalda RAL-färger försvinner all 

tidskrävande planering. Idealisk luftcirkulation uppnås 

med skjutbart takglas (finns som tillval).

RHEDEN, NEDERLÄNDERNA FILSUM, TYSKLAND



 

SDL ATRIUM PLUS / TÜBINGEN, TYSKLAND
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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 

glas, som vertikal variant och som hörnlösning.

MER KOMFORT  
PÅ DIN TERRASS
Omfattande tillbehörssortiment

Olika möjligheter till skuggning, ventilation, belysning och 

uppvärmning gör ditt uterum till en plats för äkta  

välbefinnande. Solarlux erbjuder allt detta– lika bekvämt och 

praktiskt som det låter. Du kan välja tillbehör individuellt och 

beställa direkt eller i efterhand.



 

LED-SPOTLIGHTS

Njut av ljumma sommarnätter på din terrass. 

Integrerade LED-lampor sprider ett  

stämningsfullt ljus över terrassen och  

skapar en skön atmosfär i skymningen.

SOLARLUX TERRASSTAKS-STYRNING

Solarlux innovativa styrkoncept omfattar 

inte bara markisen utan kan också tända och 

släcka eller dimra belysningen. Alla kompo-

nenter integreras i ett system.

PERFEKT VENTILATION

Som tillval finns olika takfönster som kan 

öppnas eller stängas med motor efter behov.
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CHECKLISTA
Det som räknas helt enkelt

Det är inte lätt att välja tillverkare i den uppsjö av leveran-

törer som finns på marknaden. Ta dig tid att väga för- och 

nackdelar mot varandra tills du hittar rätt lösning för ditt hem.

·  Kostnadsfritt och oförbindligt erbjudande 

med eventuell visualisering som stöd  

för ditt beslut

·  Till stor del inga synliga skruvhuvuden för 

maximal transparens och elegant design

·  Högklassiga material – skruvar av rostfritt 

stål, stuprör och krökar av aluminium som  

är väderbeständiga och håller i längden

·  Specialutformningar för maximal designfrihet

·  Alla Solarlux-system är CE-märkta

·  DIN EN 1090 för efterlevnad av gällande  

standarder och lagar

·  Hög prefabriceringsgrad (ingen tillskärning 

på plats) för snabb och problemfri montering

·  Stålförstärkningar ökar säkerheten även  

vid höga statiska påfrestningar

·  Stora profilväggar ger bättre stabilitetsvärden



 

VILL DU HA FLER IDÉER?

SKANNA QR-KODEN OCH  

LÅT DIG INSPIRERAS

SDL ATRIUM PLUS / SL 25 / RHEINE, TYSKLAND
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SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLÄNDERNA



VINTERTRÄDGÅRDAR

BOENDEYTOR 
MED MYCKET 
NATURLIGT ljus



 

En vinterträdgård är ett perfekt sätt att skapa mer utrymme i din 

bostad och möjligheterna till utformning är närmast oändliga. Du kan 

välja att integrera din vinterträdgård i en befintlig arkitektur eller göra 

en klassisk tillbyggnad. Med Solarlux vinterträdgårdar skapas ljusa och 

välisolerade inglasade bostadsutrymmen. En vinterträdgård skapar 

mer utrymme – och mer boendekomfort, välbefinnande och livsglädje.

MER UTRYMME FÖR  
DINA IDÉER 
Skapa rum med en vinterträdgård 

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLÄNDERNA
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SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLÄNDERNA



 

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, TYSKLAND

VÄRDEÖKNING FÖR FASTIGHETEN

En vinterträdgård ökar värdet på din fastighet.  

Tack vare olika takformer, färger och material smälter  

Solarlux vinterträdgård harmoniskt samman med 

husets arkitektur och trädgårdens utformning.  

Utöver funktionaliteten är det framförallt den  

exklusiva designen som ger ett mervärde – för  

såväl nybyggnationer som renoveringsprojekt.
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NÅGRA EXEMPEL PÅ

TAKUTFORMNINGAR OCH

DESIGNMÖJLIGHETER

FLEXIBEL IN I MINSTA DETALJ –  

MÖJLIGA TAKUTFORMNINGAR

Genomtänkta lösningar för varje hem och 

varje stil. Solarlux har en vinterträdgårds-

lösning för alla byggnader – från klassiska 

tillbyggnader till integrerade glas- 

arkitekturer i en eller flera våningar över 

hela fasaden. Exemplen som visas är bara 

ett urval av alla takkonstruktioner och  

designmöjligheter. Alla tänkbara taktyper 

kan realiseras och anpassas individuellt till 

de arkitektoniska förutsättningarna.



 

SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, TYSKLAND
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HUSETS HJÄRTA 

Med en vinterträdgård skapar du perfekta  

förutsättningar för familjeliv och trivsamma 

stunder med vänner.

UPPLEV ALLA FYRA ÅRSTIDER

De första vårblommorna, solens värmande 

strålar, löv eller snö som singlar ned över 

glastaket. Med en vinterträdgård kan du 

uppleva årstidernas skiftningar – och är 

samtidigt väl skyddad mot väder och vind. 

DIN KLIMATBUFFERT

Din värmeisolerade vinterträdgård blir som 

en länk och klimatbuffert mellan inom- och 

utomhusmiljön. Den jämnar ut temperatur-

skillnader och låter dig dra nytta av solen. 

SKRÄDDARSYDD FÖR DIG

Varje vinterträdgård som produceras i vår 

fabrik i Melle är unik. Din produkt från  

Solarlux tillverkas just för dig.

SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, TYSKLAND



 

RÄTT TAKFORM FÖR  
VARJE ARKITEKTUR
Systemen i översikt

SDL AKZENT VISION

Ovanlig formgivning för designälskare

En ovanlig och extravagant design är det som främst 

kännetecknar det värmeisolerade taksystemet  

SDL Akzent Vision. Integrerade stålvajrar och  

komponenter i rostfritt stål synliggör bärkraften hos  

SDL Akzent Vision. Hålborrade bärprofiler skapar en 

känsla av lätthet vid taket och optimerar ljusintaget.

SDL AKZENT PLUS

Smala dimensioner och uttrycksfull design

Elegans och ljusgenomsläpplighet tillsammans med 

optimal värmeisolering – dessa krav uppfyller vinter-

trädgårdstaksystemet SDL Akzent plus till punkt och 

pricka. Smala takstolar ger taket ett slankt utseende 

och släpper in maximalt med ljus i vinterträdgården. 

Tack vare utvändiga regelverk skapas ett helt slätt 

innertak, vilket bidrar till den lätta känslan i din  

vinterträdgård. Dessutom kan hela rumshöjden  

utnyttjas. En annan fördel är den avancerade tekniken 

som tillåter mycket stora takkonstruktioner.

MINDEN, TYSKLAND WOERDEN, NEDERLÄNDERNA
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SDL AVANTGARDE

Naturligt skydd vid nyckfullt väder

SDL Avantgarde är en vinterträdgård som växer fram 

i samklang med naturen. Invändiga trämaterial skapar 

en unik och trivsam atmosfär, medan utvändiga  

aluminiumprofiler effektivt skyddar mot väder och 

vind. Konstruktionen av förstklassiga träslag möj-

liggör i stort sett alla takformer. Bearbetningen är 

förstklassig och möjligheterna att välja form, färg och 

funktion närmast oändliga. Det ger en enorm frihet 

i utformningen. De utvändiga täckprofilerna kan fås 

i valfria RAL-färger, vilket gör det lätt att integrera 

vinterträdgården i vilken husarkitektur som helst.

SDL NOBILES

Optimal lösning för jämna takytor

SDL Nobiles ger ditt hem en särskilt lätt och luftig 

design. Minimala takstolar ger en mycket jämn takyta 

utifrån sett och smälter perfekt in i den befintliga hus-

arkitekturen. Smala takstolsprofiler med speciallock i 

aluminium får hela taksystemet att till synes sväva.

BÜHL, TYSKLAND WALLENHORST, TYSKLAND



 

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, TYSKLAND

En markis skyddar mot solen och skapar en gemytlig känsla.
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TACK VARE OLIKA FÄRGER

OCH MATERIALVAL HAR DU 

MÅNGA MÖJLIGHETER ÄVEN 

NÄR DET GÄLLER MARKISEN

Med alla delar från samma leverantör blir det lättare att 

planera en perfekt vinterträdgård. Därför erbjuder Solarlux 

ett omfattande sortiment av tillbehörsdelar – för direkt- 

beställning eller komplettering.

SKUGGNING

Värmeisolerade vinterträdgårdar kan bli för varma när solen 

ligger på. Därför kan det vara klokt att investera i ett skugg-

ningssystem. Utvändig skuggning ger en behaglig svalka, 

eftersom solstrålarna fångas upp innan de träffar glaset. 

Invändig skuggning genom plisségardiner ger också ett bra 

skydd, t. ex. om vinterträdgården blir för varm på somma-

ren. När du installerar gardiner får du dessutom en trevlig 

bieffekt i form av ett flexibelt insynsskydd. För att skapa ett 

behagligt klimat i vinterträdgården styrs skuggningen auto-

matiskt med vind- och temperatursensorer och en styrenhet, 

oberoende av om någon befinner sig i rummet eller inte.

KLIMATISERING

Effektiv värmeisolering, ett smart ventilationskoncept och 

förstklassiga skuggningssystem är ofta tillräckligt. Men i 

extremt höga temperaturer eller särskilt exponerade lägen 

behövs ibland en särskild klimatanläggning. Den är  

förinställd till en viss temperatur och kopplas in automatiskt 

för att reglera rumsklimatet.

DIN KOMFORT  
STÅR I FOKUS
Valfritt tillbehör



 

VENTILATION

Solarlux vinterträdgårdar har flexibla, kombi-

nerbara ventilationsalternativ för ett behagligt 

rumsklimat dygnet runt. Ett särskilt smart 

alternativ är vikväggarna av glas. Dessa flexi-

bla glassystem ger inte bara tillräcklig frisk- 

luftstillförsel utan också möjlighet att öppna 

upp stora utrymmen och skapa mjuka över-

gångar mot naturen.

Lågt placerade på fönsterrutorna och vikväg-

garna av glas finns inställbara ventilationsspjäll 

som tillför friskluft oavsett väder. Till skillnad 

från öppna fönster har du dessutom ett gott 

skydd mot inbrott och ostadigt väder. Uppe vid 

taket kan ytterligare ventilationsmöjligheter 

installeras i form av skjut- och lutbara fönster 

utöver de traditionella takfönstren.  

Väderoberoende cylinderfläktar backar upp 

avluftningsystemet. Alla elmotordrivna öpp-

ningselement kan styras automatiskt beroende 

på temperatur, luftfuktighet, vindstyrka, sol  

och regn.

UPPVÄRMNING

När det inte vill sluta regna ute kommer din 

vinterträdgård verkligen till sin rätt – där inne 

kan du njuta av många sköna stunder. Och bäst 

av allt! Det krävs mycket lite värmeenergi för 

att hålla en behaglig temperatur även under 

den kallaste årstiden. En kamin eller kakelugn 

liksom golvvärme är populära uppvärmnings- 

lösningar. Men även radiatorer eller golv- 

inbyggda konvektorer kan enkelt integreras i 

din vinterträdgård.
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 ·  Mot norr 

En vinterträdgård mot norr fylls hela dagen 

av ett jämnt, bländfritt ljus – perfekt för 

kontorsutrymmen eller ateljéer. Det indi-

rekta solljuset skapar också ett idealiskt 

klimat för många växter.

 ·  Mot öster 

I en vinterträdgård mot öster har du ett 

fantastiskt ljus lagom till frukost. I skuggan 

av huset har du ett bra skydd mot eftermid-

dagssolen och växter som inte trivs i direkt 

solljus mår bra i den här omgivningen.

 ·  Mot söder 

Med en vinterträdgård mot söder kan du 

förlänga friluftssäsongen, för här får du 

absolut mest soltimmar. Från höst till vår 

kan du njuta av en behaglig värme, men 

tänk på att det behövs effektiv ventilation 

och skuggning mitt under sommaren.

 ·  Mot väster 

En vinterträdgård i västläge ger dig både 

eftermiddags- och kvällssol. Njut av prakt-

fulla solnedgångar och många stämnings-

fulla stunder.

CHECKLISTA
Mot rätt vädersträck

BELYSNING

På dagen njuter du av ljuset utifrån och på 

kvällen av en stämningsfull belysning. När 

solen går ner bortom horisonten är det dags 

att låta de välplacerade ljuskällorna skapa 

en mysig atmosfär. En både diskret och 

effektiv lösning är spotlights med  

integrerade lågvoltslampor under tak- 

stolarna i taket. Här står valet mellan fasta 

eller rörliga LED-spotlights.

AUTOMATISERING

Den noga utvalda tekniska utrustningen i 

din vinterträdgård är en garant för mycket 

njutning året runt. Alla komponenter kan 

vid behov styras manuellt, men med auto-

matstyrning får du maximal komfort. Med 

hjälp av en responsiv automatiseringsmodul 

regleras såväl ventilation som skuggning 

och belysning automatiskt.



SKANNA QR-KODEN OCH LÄS 

MERA MER OM EN UNIK KÄNSLA 

AV VÄLBEFINNANDE

SDL NOBILES / SL 80 / LIPPETAL, TYSKLAND
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SL 25 XXL / SAO PAULO, BRASILIEN



SKJUT- OCH SKJUT- / VRIDSYSTEM

FRI UTSIKT  
MOT TRÄD- 
GÅRDEN – PÅ  
FÅ sekunder



 

Skjutsystem är ett bra alternativ till värmeisolerade vikväggar av 

glas. Ofta används de oisolerade systemen som sidoelement till  

terrasstak. Andra vanliga användningsområden för helglassystemen 

är vid entrétak eller takutsprång.

TRANSPARENT SKYDD  
OCH KLIMATBUFFERT 
Skjutsystem, skjut- / vridsystem och  

vikväggar av glas 

SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, TYSKLAND
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SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, TYSKLAND



 

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, NEDERLÄNDERNA
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SKRÄDDARSYDD FÖR DIG

I vårt stora utbud av vertikala inglasningar 

och tillbehör finns en idealisk lösning för 

varje tillämpning. Öppning åt höger eller 

vänster. Ett transparent skjutsystem eller en 

vikvägg av glas med trä och / eller alu- 

minium – allt efter dina önskemål. Alla 

system i helglas fungerar givetvis också bra 

som transparenta rumsavdelare.

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, NEDERLÄNDERNA



 

EN LÖSNING FÖR  
VARJE BEHOV
Systemen i översikt

OISOLERAT SKJUTSYSTEM 

I HELGLAS SL 23

Smala profiler och maximal transparens

Skjutsystemet SL 23 erbjuder genomgående hög  

komfort med glastjocklekar på upp till 17 mm. Det 

passar särskilt bra som balkong- och fasadinglasning 

på högre våningsplan. Andra tillämpningsområden är 

som vind- och väderskydd under ett terrasstak eller 

som rumsavdelare. Helglassystemets skjutsektioner 

förflyttas i en infälld golvskena med flera spår. På så 

sätt skapas en barriärfri övergång till yttermiljön.

OISOLERAT SKJUTSYSTEM 

I HELGLAS SL 20E / SL 20RE

Lösningen för individuella boendeidéer

Det funktionella skjutsystemet SL 20e kan användas 

som vind- och väderskydd i terrasstaket eller som 

rumsavdelare. Hanteringen av helglassystemen är 

enkel tack vare en smart medbringarfunktion. De 

separata sektionerna löper i skenor med upp till fem 

spår. På så sätt skapas en barriärfri övergång till  

utomhusmiljön. Skjutsystemet SL 20e möjliggör  

också en helt transparent hörnlösning.

Sektionerna kan skjutas åt vänster och / eller höger  

allt efter önskemål. Som tillval finns en variant med 

ram runt om och lås med olika greppdesigner.

BAD SEGEBERG, TYSKLAND NANTES, FRANKRIKE
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OISOLERAT SKJUT- / VRIDSYSTEM 

I HELGLAS SL 25 / SL 25 XXL

Njut öppet av det fina vädret

Skjut- / vridsystemen SL 25 och SL 25 XXL passar 

perfekt som vind- och väderskydd eller som flexibel 

balkonginglasning. Sektionerna kan skjutas åt vänster 

eller höger, och vikas utåt eller inåt, allt efter önske-

mål. Det faktum att hjulvaggorna kan köras i alla  

vinklar från 90° till 180° gör systemet idealiskt för 

olika planlösningar och ger stor frihet i utformningen 

av terrassen. Med vår intelligenta teknik kan sektio-

nerna öppnas nästan helt tills bara ett smalt sektions-

paket återstår. På så sätt kan du njuta av det fina 

vädret på en helt öppen terrass eller balkong.

OISOLERAD VIKVÄGG AV GLAS  

SL 35 / SL 45 MED ALUMINIUM

Gränslös öppenhet

Vikväggarna av glas SL 35 och SL 45 skyddar effek-

tivt mot väder och vind tack vare tätningsskikt i två 

nivåer. De dras ihop som ett dragspel och efter- 

lämnar en generös öppning med tröskelfri övergång 

till utemiljön. Systemet passar också bra som rums- 

avdelare eller balkonginglasning. Det smala sektions-

paketet kan beroende på system skjutas åt vänster 

eller höger, och vikas inåt eller utåt. En fem meter 

stor öppning kan på så sätt bilda ett smalt sektions-

paket på bara 50 cm.

BISSENDORF, TYSKLAND BASEL, SCHWEIZ



 

SL 25 XXL / SAO PAULO, BRASILIEN
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FÅ MER INFORMATION OM DE  

OTALIGA MÖJLIGHETERNA SOM  

FINNS MED ISOLERADE OCH  

OISOLERADE SKJUTSYSTEM



SL 25 / LÜBECK, TYSKLAND



BALKONGINGLASNINGAR

NJUT AV DIN 
BALKONG – 
UNDER ÅRETS 
alla dagar



 

Med skjut- / vridsystem eller skjutsystem av glas gör du inte bara 

balkongen till en skyddad plats vid vind, regn och kyla, utan slipper 

också mycket buller. Beroende på önskemål kan vi tillhandahålla helt 

transparenta eller inramade system. 

Med en flexibel, oisolerad inglasning förvandlas din balkong snabbt 

från öppen terrass till väderskyddat rum. De olika systemlösningarna 

kan även monteras på befintliga balkongräcken.

OPÅVERKAD AV  
VÄDER OCH VIND 
Optimalt skydd för din balkong 

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIEN
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SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIEN

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIEN



 

SL 81 / OSNABRÜCK, TYSKLAND
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GLASA IN BALKONGEN OCH SKAPA  

MER BOSTADSUTRYMME

För att skapa mer bostadsutrymme utan 

att förlora balkongen kan du investera i en 

vikvägg av glas. Den kan monteras på ett 

befintligt räcke eller levereras som komplett 

modulsystem med räcke. 

Eftersom vikväggen kan öppnas upp till 

100 % kan du fortsätta använda ytan som 

balkong när det är varmt ute. Olika modeller  

och material som aluminium och trä ger 

maximal frihet även vad utseendet beträffar.

SL 81 / OSNABRÜCK, TYSKLAND



SL 25 XXL / MÜNCHEN, TYSKLAND  

VILL DU HA FLER TIPS?  

SKANNA QR-KODEN OCH  

LÅT DIG INSPIRERAS

SL 25 XXL / MÜNCHEN, TYSKLAND
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CERO II / KÖLN, TYSKLAND



SKJUT- 
SYSTEM FÖR 
MAXIMAL 
transparens

CERO BY SOLARLUX



 

by Solarlux

Skjutsystemet cero skapar rum med imponerande dimensioner. Med 

sin design och konstruktion ger cero alla möjligheter som eftersträvas 

i arkitektritade byggnader. Smala ramar och profiler bidrar till känslan 

av perfekt transparens. Sektionsfogar på bara 34 mm och en glas- 

andel på 98 % skapar en symmetrisk och minimalistisk design.

CERO – SKJUTSYSTEM
Rumshöga inglasningar, diskreta profiler,  

nya perspektiv

CERO III / BODENSJÖN, TYSKLAND
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CERO III / BODENSJÖN, TYSKLAND



 

CERO III / HAAG, NEDERLÄNDERNA

Ibland öppet, ibland stängt. cero blir den naturliga länken mellan huset och trädgården. 
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Ett 

Hörnlösningar

Två 

OLIKA ÖPPNINGSALTERNATIV 

UNDERLÄTTAR BÅDE 

PLANERING OCH HANTERING

Tre spår

HÖGSTA SÄKERHET

Mycket stora glasytor upp till 15 m2 ställer 

särskilt höga krav på kvalitet och säker-

het. cero har testats och certifierats enligt 

höga säkerhetsstandarder och möjlighet till 

inbrottsklassning enligt RC2 och RC3 finns 

som tillval. Anslutning till larmsystem, stäng-

ningsövervakning, meddelande vid glasbrott 

och positionsövervakning är också möjligt.

BÄSTA VÄRMEISOLERING

cero har ett optimalt värmeisoleringsvärde 

och vid användning av ett treglasfönster 

med säkerhetsklassning uppnås ett  

Uw-värde motsvarande passivhusnivå  

0,8 W/m2K. cero har testats och certifi- 

erats inom områdena luftgenomsläpplighet, 

vindlast och slagregntäthet. Därmed upp-

fylls även de höga anspråken på vind- och 

väderskydd.



 

CERO III / HAAG, NEDERLÄNDERNA
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LÄTT GLID

De separata glassektionerna glider lätt 

och slitagefritt i hjulvaggor och skenor av 

rostfritt stål och de integrerade löpvagnarna 

sörjer för en jämn lastfördelning.

INTELLIGENT AVRINNING

Den integrerade glasfalsventilationen ger en 

stabil och kontrollerad avrinning. Dessutom 

motverkas kondensation i utrymmet mellan 

skivorna.

PRISBELÖNT DESIGN

cero kännetecknas av särskilt höga design- 

anspråk och har prisats av flera interna-

tionella jurygrupper: Iconic Award ”Best of 

Best” i kategorin ”Façades”, iF Gold Award  

i kategorin ”Building Technology” och  

German Design Award i kategorin ”Building 

and Elements”

CERO III / HAAG, NEDERLÄNDERNA



 

EN LÖSNING FÖR  
VARJE BEHOV
Systemen i översikt

CERO II

Perfekt vid hög statisk belastning

Stora fasta eller skjutbara cero-sektioner knyter elegant ihop  

arkitektur, design och teknik. De smala aluminiumprofilerna med en 

sektionsfog på bara 34 mm upplevs nästan helt transparenta. Det 

värmeisolerade systemet cero II med 2-glas och 52 mm inbyggnads-

djup för sektionerna rekommenderas för byggnader med en tröskelfri 

öppning och nedsänkt golvskena.

HAMBURG, TYSKLAND
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CERO III

Många användningsområden och lämplig för passivhus

Den inbyggda karmen har en dold infästning i golv, vägg och tak. Tack 

vare den intelligenta tekniken kan även stora glaselement som fyller 

upp till 15 m2 och väger upp till 1 000 kg flyttas enkelt och ljudlöst.  

Det högt termiskt isolerade cero III-systemet med 3-glas och ett  

inbyggnadsdjup för sektionerna på 72 mm ger mycket hög energieffek-

tivitet. cero III uppnår Uw-värden ≤ 0,8 W/m2K och kan därmed uppfylla 

kraven på passivhus.

ZWOLLE, NEDERLÄNDERNA



 

CERO II / LONDON, ENGLAND
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CERO KAN ANSLUTAS TILL  

BEFINTLIGA LARMSYSTEM 

MER KOMFORT  
OCH SÄKERHET
Tillbehör för cero

INTEGRERBAR SÄKERHETSTEKNIK

cero kan enkelt integreras i ett befintligt övervaknings- 

system. Som tillval finns elektromekaniska spärr- och  

låselement liksom en extra stängningsövervakning med 

Reed-kontakter.

MOTORDRIVENHET

Komplett automatdrift av skjutsektionerna inklusive elektro-

mekanisk låsning och upplåsning är möjligt. Via en styrenhet 

kan olika sektioner köras separat från varandra.

SKUGGNING

För optimal skuggning av de stora glasytorna kan cero  

utrustas med ett motordrivet solskydd vars styrskenor är 

kompatibla med ramen. Dessutom finns möjlighet att  

integrera en lamellgardin.

INSEKTSSKYDD

Ett insektskydd med en bredd upp till 1,3 m kan integreras i 

ramen. För cero II är den maximala höjden 3 m och för cero 

III finns insektsskydd på upp till 3,5 m.



 

SE FILMEN! RUMSHÖGA INGLAS- 

NINGAR MED DISKRETA PROFILER – 

CERO ÖPPNAR NYA PERSPEKTIV

CERO III / STARNBERGER SEE, TYSKLAND
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OM SOLARLUX

VÅR HISTORIA 
OCH VÅR  
FRAMTID ÄR 
vår drivkraft



 

BYGGD FÖRETAGSKULTUR –  

SOLARLUX CAMPUS VÄLKOMNAR  

MED EN ÖPPEN ARKITEKTUR

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. Idag leds verksamheten i andra gene-

rationen av sonen Stefan. Solarlux är också medarbetarnas företag. 

Våra framgångar vilar i händerna på ca 800 kreativa och engagerade 

medarbetare över hela världen. Arkitekter, byggherrar och hantverkare, 

privatkunder och bostadsbolag vänder sig till Solarlux för att få både 

god service och tekniskt felfria produkter.

ETT ÄKTA  
FAMILJEFÖRETAG 
Tradition och innovation går hand i hand 

SOLARLUX CAMPUS / MELLE, TYSKLAND
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ALLA VÅRA PRODUKTER

OMFATTAS AV SAMMA HÖGA 

KRAV PÅ DESIGN OCH KVALITET
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Vi producerar miljömedvetet, utför omfattande kontroller och följer 

höga kvalitetsstandarder, vilket också bekräftas av företagscertifie-

ringarna ISO 9001, ISO 14001 och DIN EN 1090. Vårt ansvarstagande 

och vårt sociala engagemang är själva grunden för Solarlux verk- 

samhet. Vi är ett äkta familjeföretag!

SOLARLUXKVALITETEN

Solarlux använder materialen aluminium och trä eftersom dessa ger 

maximal designfrihet, utan att kompromissa med hållbarhet eller  

livslängd. Kombinationen med den patenterade tekniken gör att  

Solarlux system med fördel används i många moderna och  

väldesignade byggnader och projekt.

SOLARLUX CAMPUS  
I MELLE 
Produktion i Tyskland  



 

TRÄ

Naturmaterial för höga komfortanspråk

Allt trä som Solarlux använder är certifierat 

och kommer från ett hållbart skogsbruk. I certi-

fieringarna ställs höga krav på skogsföretagen 

vad gäller hållbarhet, miljömedvetet skogsbruk, 

arbetskvalitet och socialt ansvarstagande. Vi 

tar ansvar för naturens resurser genom att 

använda vattenbaserade färger och producera 

energisnålt med bland annat återvinning av 

vatten och värme.

Utöver de vanligaste träslagen tall och gran kan 

samtliga system tillverkas även i andra träslag. 

Ytbehandlingen av träet väljs individuellt.  

Oavsett om kunden väljer laserade, handoljade 

eller täckfärgade ytor kan Solarlux produkter 

fås i önskad färg.

ALUMINIUM

Material som håller i längden

Aluminium håller länge och är så gott som 

underhållsfritt. Även i produktionen av alu- 

miniumprodukter tas stor miljöhänsyn. Solarlux 

hantering av aluminium är certifierad enligt det 

tyska A.U.F.-kretsloppet för miljömedveten och 

resurssnål återvinning av aluminium. Med runt 

30 RAL-färger som erbjuds utan extra kostnad 

i Solarlux färgpalett kan produkterna utformas 

helt individuellt – och självklart även fås i

specialfärger, eloxal eller DB.

PEFC/04-31-1592

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org
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SOLARLUX FÄRGPALETT

Maximal designfrihet

När du väljer en produkt från Solarlux slår du ett slag 

för individualiteten. Solarlux färgpalett omfattar drygt 

30 RAL-färger och alla kan fås i matt eller blankt ut- 

förande utan merkostnad. Varje system kan färgsättas 

för att passa ihop med din inredning och husdesign. 

Vill du skapa en egen stil med din Solarlux-produkt 

kan du välja någon av våra specialfärger i DB, RAL 

och eloxal, eller välja en ytbehandling med struktur.

I VÅR EGEN LACKERING KAN VI 

HANTERA I STORT SETT ALLA  

FÄRGÖNSKEMÅL



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. 

Du kan också vända dig direkt till oss och ställa dina frågor under 

ett personligt besök eller telefonsamtal. Kontakta oss gärna för ett 

oförbindligt samtal! Vi ser fram emot att diskutera just din vision och 

svara på dina frågor. 

FÖLJ SOLARLUX DIGITALT 
Håll dig uppdaterad
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