
VINTERTRÄDGÅRDAR



VINTERTRÄDGÅRDAR FRÅN SOLARLUX   04

FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE   06

VINTERTRÄDGÅRDARNAS MÅNGFALD   22

SDL Akzent plus

SDL Akzent Vision

SDL Nobiles

SDL Avantgarde

VIKVÄGGAR OCH SKJUTSYSTEM FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR   34

UTRUSTNING TILL VINTERTRÄDGÅRDAR   40 

Ökad komfort i vinterträdgården

Rätt väderstreck

JÄMFÖRELSE AV SYSTEMEGENSKAPER   46 

VINTERTRÄDGÅRDENS TEKNIK   50

OM SOLARLUX   60

INNEHÅLL



En vinterträdgård är ett perfekt sätt att bygga ut bostadsytan och det finns nä tan inga  

gränser för vad du kan planera. Den kan integreras i den befi tliga arkitekturen, den kan vara 

en tillbyggnad för att öka boytan eller ett extra rum i en restaurang. Vinterträdgårdar från  

Solarlux är ett idealiskt sätt att skapa mer användbart utrymme. De bästa isoleringsvärdena 

och olika designer är lika självklart som ett stort utbud av tillbehör och olika ventilations- 

lösningar.

Solarlux har över 35 års erfarenhet inom tillverkning och utveckling av vinterträdgårdar,  

terrasstak och vikväggar av glas. Med en vinterträdgård från en premiumtillverkare utökar  

du inte bara bostadsytan, du är också säker på att produkten är tillverkad av en tillförlitlig  

leverantör som står för certifie ad kvalitet och som följer gällande föreskrifter. Det är  

minst lika viktigt!

Kvalitetscertifierade rum

VINTERTRÄDGÅRDAR FRÅN SOLARLUX
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FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE

GODA IDÉER – EXPERTIS 
SOM INGER förtroende
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Solarlux erbjuder kundanpassade lösningar. Alla vinterträdgårdar kan med valet 

vikväggar och/eller skjutsystem anpassas efter byggherrens önskemål på bästa 

sätt. Skräddarsydda lösningar bygger på en genomtänkt konstruktion.  

Tak, solskydd och glaspartier är perfekt avstämda och genomarbetade in i  

minsta detalj. Med Solarlux får du en leverantör för allt– och funktioner som  

fungerar i längden.

Optimala lösningar för alla önskemål

DESIGN OCH KONSTRUKTION  
GÅR HAND I HAND
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01 02

03 01 Klassisk utökning av boytan Bochum, Tyskland 02 Integrerat taksystem Amstelveen, Nederländerna 03 Gastronomi Scharbeutz, Tyskland

Vinterträdgårdar har många användningsområden och utöver det”klassiska” att 

utöka boytan finns fl a möjligheter. Behöver du ett integrerat taksystem, en 

tillbyggnad eller en utökning av en restaurang? Våra olika takkonstruktioner kan 

anpassas individuellt för respektive projekt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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Oavsett smak och behov erbjuder Solarlux vinterträdgårdar en takkonstruktion 

som passar för alla användningsområden. Byggherren avgör själv om en taket 

ska vara en harmonisk, integrerad utbyggnad av boytan eller om den glasade 

tillbyggnaden ska ha en framträdande arkitektonisk funktion. Med planering och 

rådgivning tillsammans med byggherren fattas alla beslut om form och storlek –  

utifrån byggherrens idéer och önskemål. Faktorer som design, stabilitet,  

avrinning, solskydd och ventilation ligger till grund när vi planerar och  

realiserar en perfekt takkonstruktion.

FLEXIBLA TAKKONSTRUKTIONER

Exempel på olika takkonstruktioner

Solarlux har en vinterträdgårdslösning för alla byggnader – från klassiska tillbyggnader till integrerade glasarkitekturer i en eller fle a våningar 

över hela fasaden. De takkonstruktioner som visas är exempel. Naturligtvis kan alla tänkbara taktyper realiseras och anpassas individuellt till 

de arkitektoniska och konstruktionsmässiga förutsättningarna.
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DIN EN 1090 är en mycket  

viktig certifiering. Om de   

saknas kan bygglov förvägras 

eller böter skrivas ut!

OBSERVERA:

Solarlux vinterträdgårdar är certifie ade av tyska och internationella institut, 

vilket garanterar största möjliga funktionssäkerhet, stabilitet och hållbarhet. 

Den beprövade konstruktionen ger säkerhet vid extrema väderförhållanden som 

snöfall med drivsnö, hård vind eller till och med orkanvindar. Vi följer glasstan-

darden 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 certifie ad och att den utför 

egna produktionskontroller.

BEPRÖVAD SOLARLUX-KVALITET  
”MADE IN GERMANY”



PEFC/04-31-1592

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org
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ALUMINIUM 

Material som håller i längden

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

aluminiumprodukter tas stor hänsyn till miljön.  Solarlux hantering av aluminium 

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

återvinning av aluminium. Vinterträdgårdarna av aluminium kan konstrueras i 

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

TRÄ 

Naturmaterial för höga komfortanspråk 

Allt trä som Solarlux använder är FSC- och PEFC-certifie at och kommer från 

hållbara skogsbruk. I certifieringarna tälls 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 bland annat återvinning av vatten och värme.

Kunder som väljer trä vill ha ett förnybart material och en hög grad av individu-

alitet och komfort. Solarlux uppfyller dessa önskemål i alla avseenden. Utöver 

gran och tall använder vi andra träslag efter textur. Ytbehandlingen av träet väljs 

individuellt. Oavsett om valet faller på lasering, handoljade ytor eller täcklack kan 

våra kunder få sin Solarlux-produkt i önskad färg oberoende av tillverkare.

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 vinterträdgårdar den bästa 

lösningen för byggprojekt där kvalitet och formgivning står i fokus.

VÅRA MATERIAL



FÖRDELARNA MED EN PREMIUMTILLVERKARE   19

RAL 7039

RAL 7021

RAL 7004

RAL 9010

RAL 5008

RAL 9004

RAL 8022

RAL 7016

RAL 6009

RAL 9007

RAL 5003

RAL 9003

RAL 8019

RAL 7038

RAL 6005

RAL 9006

RAL 3011

RAL 9001

RAL 8017

RAL 7035

RAL 7015

RAL 9016

RAL 1015

RAL 8077

RAL 7040

RAL 7024

RAL 7006

RAL 9011

RAL 5014

RAL 9005

SOLARLUX YTBEHANDLINGAR 

ÄR CERTIFIERADE ENLIGT 

INTERNATIONELLA STANDARDER

SOLARLUX SPECIALFÄRGER 

Unika ytbehandlingar för unika projekt

Om du vill skapa en egen stil med din vinterträdgård kan du välja någon av våra 

specialfärger i DB, RAL och Eloxal, eller välja en ytbehandling med speciella lack-

effekter (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). 

SOLARLUX FÄRGKARTA 

När du väljer en vinterträdgård från Solarlux slår du ett slag för individualiteten.  

Solarlux färgkarta omfattar drygt 30 RAL-färger och alla går att få i matt eller 

blankt utförande. Det gör att vinterträdgården kan färgsättas så att den passar 

ihop med inredningen och husets arkitektur. Lackeringsarbetet utförs i renrum, 

ett av Europas modernaste, i vår egen fabrik.

VÅRA FÄRGER
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ÖVERSIKT ÖVER FÖRDELARNA  
MED VINTERTRÄDGÅRDAR

KLIMATBUFFERT 

En effektivt värmeisolerad vinterträdgård är 

en perfekt länk mellan huset invändigt och 

naturen runt omkring. Den ger en tempera-

turutjämnande effekt och en energi-

besparing när solen tas tillvara. Flertalet 

ventilations- och solskyddsvarianter sörjer 

dessutom för ett idealiskt klimat inne i den 

inglasade tillbyggnaden.

VÄRDEÖKNING FÖR BOSTADEN 

En vinterträdgård innebär inte bara mer 

boyta, det är också dokumenterat att det 

ökar bostadens värde. Oavsett om det  

handlar om privata eller offentliga bygg-

nadsprojekt så är en vinterträdgård från 

Solarlux alltid en solid investering i den 

befi tliga byggnaden.

UPPLEV ÅRETS ALLA ÅRSTIDER 

De första vårblommorna, solens värmande 

strålar, löv eller snö på glastaket till vinter-

trädgården. Med en vinterträdgård kan du 

uppleva och njuta av alla årstider.

INDIVIDUELLA PROJEKTLÖSNINGAR 

Varje vinterträdgård som produceras i den 

egna fabriken i Melle är ensam i sitt slag. 

Det gör vinterträdgården från Solarlux 

till en unik lösning. Genom att välja bland 

olika tillgängliga takkonstruktioner, färger 

och material kan Solarlux vinterträdgårdar 

anpassas till huvudbyggnadens arkitektur. 

Förutom funktionaliteten är den fin   

designen det största mervärdet.

SOLARLUX ERBJUDANDE 

 · Kompetent rådgivning  

 och planering

 ·  Visualisering  

(t.ex. genom Virtual Reality)

 ·  Oändliga utformningar, material 

och färger ger en harmonisk 

övergångmot huvudbyggnaden

 ·  Smala profiler för maxima   

transparens

 · Silikonfri montering

 ·  Tekniskt avancerad konstruktion 

med hänsyn till avrinning, täthet, 

stabilitet och fundament

 ·  Vi följer alla relevanta  

standarder och föreskrifter
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VINTERTRÄDGÅRDARNAS MÅNGFALD

BOSTADSYTA MED  
MYCKET naturligt ljus
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Alla vinterträdgårdar från Solarlux tillverkas  

individuellt efter kundens önskemål.  

Tack vare systemens stora fl xibilitet är  

det lätt att anpassa och tillverka enkla tak-

konstruktioner, ovanliga designtak eller 

komplexa speciallösningar.

INDIVIDUELLA 
PROJEKT-
LÖSNINGAR

DIN VINTERTRÄDGÅRD 

TILLVERKAS FÖR HAND 

EFTER DINA ÖNSKEMÅL



SDL AKZENT PLUS 

 · Taklutning från 5 ° till 45°

 · Enkel och snabb montering

 · Låga U-värden tack vare optimalt värmeisolerande profile

 · Uppfyller bärighetskrav för vind- och snölaster

 · Smala profile

 · Kan kombineras på många olika sätt

Ljusfylld elegans och optimal värmeisolering är krav som taksystemet SDL Akzent 

plus uppfyller på ett idealiskt sätt. Smala takstolar ger taket ett slankt utseende  

och släpper in maximalt med ljus i vinterträdgården. Den utvändigt bärande 

konstruktionen låter det släta taket på insidan bidra till den lätta känslan i din 

vinterträdgård. Dessutom kan hela rumshöjden utnyttjas. En annan fördel är att 

den avancerade tekniken tillåter mycket stora takkonstruktioner.

Smala dimensioner, imponerande design 

ALUMINIUM

SDL AKZENT PLUS
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SDL AKZENT VISION 

 · Taklutning från 5 ° till 45°

 · Invändigt bärande kontruktion

 · Designtakstolar med håldetaljer

 · Kontrollerad avrinning från taksystemet

 ·  Uppfyller kraven i det senaste tyska  

energibesparingsdirektivet EnEv

En extravagant design är det som främst kännetecknar det värmeisolerade tak- 

systemet SDL Akzent Vision. Konstruktionen med synliga stålvajrar och kompo-

nenter i rostfritt stål ger SDL Akzent Vision en mycket speciell karaktär. De hålade 

profilerna s apar en känsla av lätthet vid taket och optimerar ljusintaget.

Utomordentlig design

ALUMINIUM

SDL AKZENT VISION

VINTERTRÄDGÅRDARNAS MÅNGFALD | SDL Akzent Vision   29



VINTERTRÄDGÅRDARNAS MÅNGFALD | SDL Nobiles   31

SDL NOBILES 

 · Taklutning från 5 ° till 45°

 · Invändigt bärande kontruktion

 · Smala takstolar för mer ljusinsläpp

 · Belysning som tillval

SDL Nobiles ger ditt hem en särskilt lätt och luftig design. Minimala takstolar 

ger en slät takyta ovanpå och smälter perfekt in i den befi tliga husarkitekturen. 

Smala takstolsprofiler får hela aksystemet att till synes sväva.

SDL NOBILES

Optimal lösning för släta takytor

ALUMINIUM
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Vinterträdgården SDL Avantgarde låter dig vara nära naturen i dubbel  

bemärkelse. Trämaterialet invändigt gör taket unikt med en trivsam karaktär.  

Konstruktionen av förstklassiga träslag möjliggör i stort sett alla takformer. 

Träytorna håller hög kvalitet och de oändliga valmöjligheterna vad gäller form, 

färg och funktion skapar en enorm frihet i utformningen. Utvändiga täckprofile   

i aluminium skyddar effektivt mot påverkan från väder och vind. Dessa täck- 

profiler an givetvis levereras i valfri RAL-färg så att taksystemet passar in i  

befi tlig husarkitektur.

SDL AVANTGARDE 

 · Insida: trä

 · Utsida: ventilerade täckprofiler i aluminiu

 · Taklutning från 5 ° till 45°

 · Kan kombineras med 3-glas

 · Många olika takkonstruktioner är möjliga

SDL AVANTGARDE

Naturmiljö och perfekt skydd vid oväder

TRÄ/ALUMINIUM
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PERFEKT VENTILATION, 
FRI UTSIKT ut i det gröna

VIKVÄGGAR OCH SKJUTSYSTEM FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR
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Oberoende vilket taksystem du väljer så finns d t  

möjlighet att kombinera takkonstruktionen med olika 

vikväggar och skjutsystem. Resultatet är generösa  

öppningar mot naturen och ett större tvärsnitt som ger 

en idealisk möjlighet för ett snabbt luftutbyte. Produkt-

portföljen är mycket stor. Solarlux vikväggar och skjut-

system kan användas till nästan samtliga taksystem. 

Fördelar? En vinterträdgård från Solarlux ger en öppen 

känsla, släpper igenom dagsljus och kan öppnas upp helt 

när det passar. Vid vackert väder får man samma känsla 

som att vara ute i det fria. Genom vikväggens fl xibla 

öppningsmöjligheter får man ett perfekt klimat i rummet. 

Med smala profiler blir känslan v öppenhet stor till och 

med när vikväggarna är stängda.

Vikväggar och skjutsystem

Vinterträdgårdens stora öppningar ger fri sikt ut i det gröna, ett bra klimat och en idealisk ventilation av det nya rummet

FLEXIBLA ÖPPNINGS- 
MÖJLIGHETER
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VIKVÄGGAR AV TRÄ, ALUMINIUM ELLER TRÄ/ALUMINIUM 

Solarlux fl xibla vikväggar av glas kan öppnas inåt eller utåt och vikas 

åt vänster eller höger. Med bara några få handgrepp kan de separata 

glassektionerna öppnas upp nästan helt och stängas igen. Den barriär-

fria golvskenan enligt DIN 18040 bidrar till att vinterträdgården smälter 

in i husets arkitektur utan synlig gräns. Integrerade vrid/luta-partier 

och fönstersektioner ger en enorm frihet i utformningen. Tack vare olika 

material, färger och designvarianter passar vikväggen harmoniskt in i 

vinterträdgården.

SKJUTSYSTEM CERO 

Skjutsystemet cero skapar rum med impone-

rande dimensioner. Sett till konstruktionen 

och formgivningen ger cero alla möjligheter 

som förutsätts när det gäller arkitektritade 

byggnader. Smala ramar och profiler på ek-

tionerna bidrar till känslan av perfekt trans-

parens. Sektionsfogar på bara 34 mm skapar 

en symmetrisk och minimalistisk design och 

98 % glas fulländar det hela.

Givetvis kan konstruktionen förses med fasta  

glaspartier, klassiska vridsektioner och lyft/skjut-system.  

Parallell/skjut- eller luta-partier kan också användas.
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Er maximala komfort  
MED ALLT  VAD DET  
INNEBÄR

UTRUSTNING TILL VINTERTRÄDGÅRDAR
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UPPVÄRMNING

För att även under den kalla årstiden uppnå 

behagliga temperaturer i vinterträdgården 

finns oli a uppvärmningsalternativ att tillgå. 

En kamin eller kakelugn liksom golvvärme är 

populära uppvärmningslösningar. Men även 

radiatorer eller golvinbyggda konvektorer 

kan enkelt integreras i din vinterträdgård.

KLIMATREGLERING 

Den effektiva värmeisoleringen, ett smart 

ventilationskoncept och förstklassiga 

solskydd ger ett behagligt klimat i vinter-

trädgården även under varma sommardagar. 

I extremt varma temperaturer eller i särskilt 

exponerade lägen kan det behövas en  

klimatanläggning. Förinställd på en viss 

temperatur aktiveras den automatiskt för 

att reglera rumsklimatet.

MER KOMFORT I VINTERTRÄDGÅRDEN
Tillbehör, värme och ventilation till det nya rummet

VENTILATION

Solarlux vinterträdgårdar har fl xibla, kombinerbara ventilationsalternativ för ett behag-

ligt rumsklimat dygnet runt. Vikväggen av glas ger gott om frisk luft tack vare de fl xibla 

öppningsmöjligheterna. Som tillval på fasta glas och vikväggar finns lågt pla erade ställbara 

ventilationsspjäll som tillför friskluft oavsett väder. I takområdet kan utöver traditionella 

takskjutfönster ytterligare ventilationsmöjligheter i form av lutbara fönster installeras. Alla 

motoriska ventilationsalternativ kan styras automatiskt beroende på temperatur, luftfuktig-

het, vindstyrka, sol och regn.

AUTOMATISERING 

Vinterträdgårdens intelligent samordnade 

tekniska utrustning skapar en grund för 

njutning året runt. Alla komponenter kan vid 

behov styras manuellt, men en automat-

styrning ger ändå högsta möjliga komfort. 

Ventilationen, solskydden och belysningen 

kan enkelt regleras med en styrenhet.

BELYSNING

Så snart skymningen kommer ger väl ut-

placerade ljuskällor ett stämningsfullt ljus. 

En både diskret och effektiv lösning är

belysningsskenor med integrerade lågvolts-

lampor under takstolarna. Här står valet 

mellan fasta eller rörliga LED-lampor.



IDEALISKT RUMSKLIMAT TACK VARE 

TILLBEHÖR AV HÖG KVALITET

SOLSKYDD

Även optimalt isolerade vinterträdgårdar 

kan bli för varma när solen ligger på.  

En åtgärd är att investera i ett solskydd.  

En utvändig markis fångar solens strålar 

innan de träffar glasytan och ger en effek-

tiv skugga och svalka. Invändiga produkter 

som markis under tak, vertikal markis och 

plisségardiner ger också ett bra skydd om 

vinterträdgården blir för varm på sommaren. 

De två sistnämnda ger en trevlig bieffekt 

som fl xibelt insynsskydd. Vind- och tempe-

ratursensorer reglerar tillsammans med en 

styrenhet automatiskt markiserna och sörjer 

för en angenäm temperatur i vinterträdgården  

oavsett om man är hemma eller inte.
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Norrläge 

En vinterträdgård i norrläge fylls hela dagen 

av ett jämnt, bländfritt ljus – perfekt för

kontorsutrymmen eller ateljéer. Indirekt 

solljus skapar också ett idealiskt klimat för 

många växter.

Österläge 

I en vinterträdgård i österläge har du ett 

fantastiskt ljus lagom till frukost. Husets 

skugga ger ett bra skydd mot eftermiddags-

solen och växter som inte trivs i direkt

solljus trivs bra i den här omgivningen.

Söderläge 

En vinterträdgård i söderläge ger en lång 

friluftssäsong eftersom den har mest  

soltimmar. Vinterträdgården lagrar också 

trevlig värme från höst till vår. Under som-

maren behövs god ventilation och solskydd.

RÄTT  
VÄDERSTRECK 
Varje väderstreck har  

sin tjusning

Västerläge 

En vinterträdgård i västerläge ger dig både 

eftermiddags- och kvällssol. Där kan du 

njuta av fantastiska solnedgångar och stäm-

ningsfulla timmar.
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STOR MÅNGFALD  
KRÄVER översikt

JÄMFÖRELSE AV SYSTEMEGENSKAPER
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SDL Akzent plus SDL Akzent Vision SDL Nobiles SDL Avantgarde

Material takkonstruktion

Aluminium    

Trä / aluminium    

Material i vikväggar, skjutsystem och fasta partier

Aluminium    

Trä    

Trä / aluminium    

Takkonstruktioner

Pulpet- och sadeltak    

Specialkonstruktioner    

Taklutning 5 – 45 ° 5 – 45 ° 5 – 45 ° 5 – 45 °

Mått Enligt tekn. fastställande Enligt tekn. fastställande Enligt tekn. fastställande Enligt tekn. fastställande

Färger

Aluminiumytskikt i RAL, DB och Duraxal    

Solarlux träfärgskulörer    

Design-takavrinning    

Stuprör / stuprörsinklädnad    

Glas

Värmeskyddsglas    

Solskyddsglas    

Självrengörande glas    

Ljudisoleringsglas    

Glastjocklek 28 – 44 mm 28 – 44 mm 28 – 44 mm 26 – 48 mm

Solskydd

Markiser ute / inne, horisontella / vertikala    

Ventilation

Motordrivna takskjutfönster    

Motordrivna eller manuellt ställbara takluckor    

Motordriven ventilation    

Motordrivna eller manuellt ställbara luta-fönster    

Insektsskydd    

Belysning

Belysningsskena med inbyggda LED-lampor    

Individuella ljussystem Enligt tekn. fastställande Enligt tekn. fastställande Enligt tekn. fastställande Enligt tekn. fastställande

I översikten presenteras alla system och tillval.  

Det gör det enkelt att jämföra systemen med varandra.

SYSTEMEN I ÖVERSIKT
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SDL AKZENT PLUS 

Vägganslutning 

Takstol

Bärlina 

SDL AKZENT VISION 

Vägganslutning 

Takstol

Bärlina

SDL NOBILES

Vägganslutning 

Takstol

Bärlina

SDL AVANTGARDE

Vägganslutning 

Takstol

Bärlina

VINTERTRÄDGÅRDENS  
TEKNIK
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Bärlina i fle a delar med en utvändig, avrundad softline-profil. illverkas i två stor-

lekar och med eller utan stålförstärkning beroende på bärighetskraven. Infästning 

av vikväggar, skjutsystem och fasta partier med olika inbyggnadsdjup är möjligt. 

Eleganta lister på insidan.

Högisolerande bärlina

Utförande med takglas tätat med hjälp av elastiska 

tätningsprofiler och li ter som trycks mot glaset

Utförande med trappisolerat takglas

Vägganslutning

Tre takstolar, vid behov med stålförstärkning, 

beroende på bärighetskrav. Belysningsskena 

finns om tillval.

Vägganslutning i fle a delar möjliggör  

en taklutning på 5° till 45°.

Takstolar

SDL AKZENT PLUS
Detaljsnitt
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Vägganslutning

SDL AKZENT VISION

Mycket smala takstolar i en modern design med hålborr-

ning och kabelstag i rostfritt stål. Tryckstängerna finns  

tre olika längder beroende på spännvidd.

Vägganslutning i fle a delar möjliggör  

en taklutning på 5° till 45°.

Takstolar inkl. tryckstång

Detaljsnitt

Bärlina i fle a delar med en utvändig, avrundad softline-profil. illverkas i två  

storlekar och med eller utan stålförstärkning beroende på bärighetskraven.

Infästning av vikväggar, skjutsystem och fasta partier med olika inbyggnadsdjup 

är möjligt. Eleganta lister på insidan.

Högisolerande bärlina

Utförande med takglas tätat med hjälp av elastiska 

tätningsprofiler och li ter som trycks mot glaset

Utförande med trappisolerat takglas
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SDL NOBILES

Vägganslutning

Två takstolar för invändigt bärande

konstruktion. Beroende på bärighetskraven 

finns möjligh t till stålförstärkning.

Vägganslutning i fle a delar möjliggör  

en taklutning på 5° till 45°.

Takstolar

Detaljsnitt

Bärlina i fle a delar med en utvändig, avrundad softline-profil. illverkas i två stor-

lekar och med eller utan stålförstärkning beroende på bärighetskraven. Infästning 

av vikväggar, skjutsystem och fasta partier med olika inbyggnadsdjup är möjligt. 

Eleganta lister på insidan.

Högisolerande bärlina

Utförande med takglas tätat med hjälp av elastiska 

tätningsprofiler och li ter som trycks mot glaset

Utförande med trappisolerat takglas
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SDL AVANTGARDE

Vägganslutning

Takstolar av skiktlimmat trä med ventilerade 

täckprofiler i aluminium. Höjd be oende på  

bärighetskrav. Belysningsskena finns om tillval.

Vägganslutning av skiktlimmat trä med 

täckprofil i aluminium på u sidan.

Takstolar

Detaljsnitt

Bärlina i fle a delar av limträ med en utvändig, avrundad softline-profil   

Konstrueras i olika dimensioner beroende på bärighetskrav.

Bärlina
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FÖRLITA DIG PÅ ETT  
STABILT företag

OM SOLARLUX
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”VÅR HISTORIA  

OCH VÅR FRAMTID  

ÄR VÅR DRIVKRAFT”

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. Företagets framgångar som ledande 

systemleverantör vilar i händerna på ca 850 kreativa och engagerade med-

arbetare över hela världen.

Vi producerar miljömedvetet, utför omfattande kontroller och följer höga

kvalitetsstandarder, vilket också bekräftas av företagscertifieringarna I O 9001, 

ISO 14001 och DIN EN 1090. Vårt ansvarstagande och vårt sociala engagemang 

har sedan företagets början utgjort grunden för Solarlux verksamhet. Vi är ett 

äkta familjeföretag!

ETT ÄKTA FAMILJEFÖRETAG
Tradition och innovation går hand i hand
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VAD ÄR SOLARLUX? SOLARLUX PRODUKTERPRODUKTIONEN
 · Privatägt familjeföretag 

· Företagscertifiering I O 9001 

· Intern FoU-avdelning 

· 850 medarbetare över hela världen 

· Framgångsrika projekt i 60 länder 

· Socialt ansvarstagande för människor och natur

 ·  55 000 m2 stor produktionsanläggning i  

Melle i Niedersachsen (Tyskland)

 · Moderna tillverkningsmaskiner 

 · Egen linje för lackering och pulverlackering 

· Hållbar och energisnål tillverkning 

· Certifie ad enligt miljöstandarden ISO 14001

 · Produktion i Tyskland

 · CE-märkning

 · Certifie ad och godkänd av oberoende institut

 ·  Tilldelad fle a nationella och internationella designpriser

 · Med bästa profil valitet

 · Enligt högsta kvalitetsstandarder

 · Individuell tillverkning enligt kundens önskemål

 · Träytor av hög kvalitet

SOLARLUX SERVICE
 · Kompetent rådgivning

 · En leverantör för allt

 · Komplett montering

 ·  Professionell hantering av privata  

och offentliga byggprojekt

 ·  Underhålls- och serviceavtal även  

efter avslutat projekt

SOLARLUX VÄRLD



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 kontakta oss direkt och ställa dina frågor under ett personligt besök eller telefon-

samtal. Hör av dig till oss, vi ser fram emot att diskutera just din vision och svara på dina frågor.

Håll dig uppdaterad

FÖLJ SOLARLUX DIGITALT 
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