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VELVÆRE I HJEMMET
Skab nye situationer i boligen

Din familie vokser, du har brug for mere plads til en ny hobby, du vil gerne åbne stuen ud til 

terrassen eller måske bare skabe et nyt, lysgennemstrømmet rum — der kan være mange 

grunde til, at man vil ændre den eksisterende bolig. Med foldedøre, vinterhaver, udestuer og 

terrasseoverdækninger får du den fleksibilitet, du har brug for. For eksempel kan du med en 

udestue nyde terrassen derhjemme fuldstændig uafhængigt af vejret.  

Med en varmeisoleret vinterhave kan du sørge for en energieffektiv udvidelse af dit eksiste-

rende boligareal. Og en foldedør giver dig maksimal frihed med hensyn til planlægning: enten 

som en stor åbning ud til haven, som rumdeler eller endda som balkonindglasning.

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLLAND
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Hele produktviften fra Solarlux er overbevisende med hensyn til funktionalitet og 

anvendelsesmuligheder. Men også når det gælder design, farve og materiale kan terrasse-

overdækningerne, vinterhaverne og foldedørene opfylde alle tænkelige ønsker. Du kan frit 

vælge din yndlingsfarve uden merpris fra Solarlux-farveverdenen med over 30 nuancer.  

De forskellige systemvarianter giver dig desuden ubegrænset designfrihed. Og med hensyn 

til materialet kan du helt selv bestemme: Næsten alle produkter fås i aluminium med lang 

levetid, i certificerede træsorter eller en kombination af begge dele. Lige præcis som du  

ønsker det til dit hjem. Opdag de mange forskellige muligheder med skæddersyede produkter  

fra Solarlux – lad dig inspirere.



SL 45 / SAN DIEGO, USA



FOLDEDØRE

OPNÅ EN 
FLYDENDE 
OVERGANG 
TIL det fri



 

Foldedøren har været hjertet i Solarlux-produktviften i over 35 år.  

I modsætning til de klassise skydedøre, hvor en stor glasflade stadig 

er synlig, når døren er åben, kan foldedørens enkelte elementer foldes 

til side i en smal fløjpakke. Resultatet er store glasfronter, der kan 

åbnes næsten 100 % med store arealer.  

Perfekt funktionalitet, designfrihed takket være kvalitetsmaterialer 

samt ubegrænsede muligheder for kombination gør, at foldedøren kan 

bruges optimalt til mange forskellige indretningsideer. Som en stor 

åbning fra stuen ud til haven eller som fleksibel løsning til din vinter-

have – der er ingen grænser for anvendelsesmulighederne.

MEGET MERE END ET VINDUE 
Solarlux-foldedøren 

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



 

SL 81 / BÜHL, TYSKLAND

Takket være foldedøren kan det indendørs rum og husets terrasse gå næsten overgangsløst over i hinanden.
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TÆTHED

Når foldedøren er lukket, holder den kulde, 

vind og regn udenfor. Den er udstyret med 

den bedste varmeisolering, og på kolde dage 

sørger den for behagelig varme indendøre, 

når den er lukket. Løbende test af slag-

regns- og vindtætheden samt den tekniske 

videreudvikling gør foldedørene fra Solarlux 

til et moderne alternativ til den klassiske 

terrassedør.

ÅBNINGSVARIANTERNE

Solarlux foldedøre kan åbnes indad eller 

udad, foldes til venstre og/eller til højre og 

giver dermed mulighed for utallige åbnings-

varianter. De enkelte glaselementer kan 

åbnes og lukkes næsten komplet over hele 

fladen med nogle få greb. Takket være den 

perfekte teknik kan selv store glaselementer 

åbnes legende let og helt støjsvagt.

VARMEISOLERING

Den intelligente kombination af maksimalt 

varmeisolerede profiler og individuelt an-

vendelig indglasning opfylder ønsket om et 

behageligt indeklima hele året rundt.  

Solarlux arbejder kontinuerligt på en vide-

reudvikling af sine systemløsninger af glas, 

så de til stadighed opfylder kravene i den 

nyeste energispareforordning.

KAN ÅBNES UDAD ELLER INDAD, 

TIL VENSTRE ELLER TIL HØJRE: 

SOLARLUX TILBYDER MANGE 

FORSKELLIGE ÅBNINGSVARIANTER



 

HIGHLINE / OSNABRÜCK, TYSKLAND
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INDBRUDSHÆMNING

Ingen chance for indbrudstyve! Solarlux 

har som den eneste producent fået et stort 

antal åbningsvarianter på foldedørene cer-

tificeret i henhold til indbrudsbeskyttelses-

klasse RC2. Ligegyldigt om man vælger en 

variant, der kan åbnes indad eller udad, er 

der garanti for øget sikkerhed i henhold til 

den europæiske standard.

FLEKSIBILITET 

Foldedøre har et utal af åbningsvarianter. 

Helt efter bygherrens ønsker kan de åbnes 

indad eller udad, foldes til venstre og/eller 

til højre. Der kan også integreres indgangs-

døre, dreje-, kip- og vindueselementer: et 

stort spektrum af skræddersyede løsninger.

STORE ÅBNINGER

Foldedøre sørger for transparens og åben-

hed. De forvandler snævre, mørke rum til 

lyse, moderne rum med en uforlignelig 

generøsitet. De lader boligens rum være 

gennemstrømmet af lys og luft. Foldedøre 

gør rummene større og forhøjer boligens 

nydelsesværdi.

HANDICAPVENLIGE OVERGANGE

Foldedøren kan med lethed åbnes, præcis 

som man vil. Det resulterer i en enestående 

situation med flydende overgange mellem 

inde og ude. Forskellige gulvskinnevarianter 

sørger desuden for en handicapvenlig over-

gang uden tærskel — helt uden højdeforskelle 

og generende kanter, man kan snuble over. 

UDGANGSSITUATIONEN I OSNABRÜCK



 

STORE ÅBNINGER TIL  
ETHVERT HJEM 
Overblik over systemerne

De to systemer Ecoline og Highline er ikke bare overbe-

visende i funktionel henseende men også med hensyn 

til design, hvilket også bekræftes af et internationalt 

velrenommeret fagpublikum. For den nye foldedør har 

allerede fået fire priser. 

ECOLINE OG HIGHLINE AF ALUMINIUM

Slanke synlige profiler, prisbelønnet design

De to varmeisolerede foldedørssystemer Ecoline og 

Highline har begge på trods af deres forskellige ind-

bygningsdybde (hhv. 67 mm og 84 mm) en slank front-

bredde på 99 mm i fløjsamlingen. Grunden til dette er 

det patenterede hjerte i foldedøren, bionicTURTLE®: 

en multifunktionel isolerende kerne, der kombinerer  

forskellige tekniske detaljer. Dens form muliggør 

yderst slanke profiler – selv med store fløje og høje 

fløjvægte. Desuden bruges den som holder for lås og 

beslag og garanterer perfekt isolering til hjemmet.

ECOLINE / ALLGÄU, TYSKLAND
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ALSIDIGE SYSTEMER TIL INDIVIDUEL PLANLÆGNING

Hvad enten du lægger vægt på indbrudshæmning, tæthed, en handicapvenlig boligform eller  

optimal varmeisolering til dit passivhus, kan de mange forskellige foldedørssystemer opfylde 

vidt forskellige krav, og de gør det således muligt at realisere individuelle planer i dit hjem.  

Desuden giver de vidt forskellige materialer, designvarianter, størrelser og muligheder for 

tilvalg af udstyr maksimal frihed til din planlægning og garanterer, at du kan finde den perfekte 

løsning, der passer helt til dine ønsker.

Du kan få mere at vide om foldedørssystemerne på solarlux.com 

COMBILINE AF TRÆ/ALUMINIUM

Naturlig atmosfære, ideel beskyttelse mod vejrliget

Foldedøren Combiline garanterer med sine træ-/alumi-

niums-profiler maksimal modstandsdygtighed over for 

vejrliget. Dette system har også en indbygningsdybde 

på 86 mm i fløjprofilen, hvor der udvendigt på træpro-

filen anbringes en kantet aluminium-afdækningsprofil. 

De smalle frontbredder muliggør også her maksimal 

transparens. Aftætningen udføres i to omløbende 

tætningsniveauer, hvilket giver garanti for optimal 

vandafledning i systemet. 

WOODLINE AF TRÆ

En behaglig bolig

En behaglig og samtidig moderne bolig: Hvis det 

er den kombination, man ønsker, bør man satse på 

foldedøren Woodline. Her består profilerne af flerlags 

lameltræ i høj kvalitet, hvor en speciel hjørneforbin-

delse på fløjene sørger for ekstra stabilitet i systemet. 

Den smalle frontbredde på 143 mm i fløjsamlingen 

giver maksimal transparens, også når døren er lukket – 

det er indbegrebet af en bolig tæt på naturen.

WOODLINE / BIELEFELD, TYSKLAND



 

Til hele foldedørsfamilien fås der forskellige udstyrspakker, der tilgo-

deser specielle emner som fx høj sikkerhed, varmeisolering, støj-

dæmpning, belysning eller komfort. Dermed kan der til ethvert projekt 

tilvælges interessante udstyrsmuligheder, der gør systemet endnu 

mere individuelt.

ÆGTE KOMFORT  
TIL DIT HJEM
Tilbehør til foldedøren 

ECOLINE / BERLIN, TYSKLAND
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TJEKLISTE
De vigtige punkter i korte træk

SOLAFSKÆRMNING 

Solarlux plisségardiner giver for det første 

optimal beskyttelse mod direkte sollys, for 

det andet beskytter de privatsfæren: Plissé-

gardinerne kan fastlåses trinløst i en hvilken 

som helst position og fungerer dermed som 

afskærmning mod indkig. 

De kan udføres som elementer i én eller to 

dele og bringes i den rigtige position ved 

ganske enkelt at trække eller skubbe dem. 

Den store fordel er, at de kan monteres 

uden besvær med at skulle bore eller lime, 

plisségardinerne klipses ganske enkelt fast 

i profilerne. Dermed er det også muligt at 

tilføje dette udstyr på et senere tidspunkt 

helt uden problemer. 

BELYST GULVSKINNE

Forskellige gulvskinnetyper kan efter ønske 

udstyres med trinbeskyttelsesprofilen 

3s-Protection med LED-belysning og skjult 

ledningsføring. Især i aftentimerne giver 

belysningen en helt speciel atmosfære.  

Desuden er det en orienteringshjælp, der

gør det let for synshandicappede mennesker 

at finde adgangs- og indgangsområdet.

En foldedør har særdeles mangfoldige fordele, anvendel-

sesområder og designvarianter. De vigtigste træk har vi 

sammenfattet for dig. 

 · Helt smalle synlige bredder i fløjsamlingen

 · Patenterede tekniske detaljer

 ·  Der fås indbrudshæmning i henhold til europæiske  

sikkerhedsstandarder

 · Mulighed for varmeisolering på niveau med passivhuse

 ·  Stort udvalg af varianter af gulvskinner,  

handicapvenlige og boligegnede



 

I VIDEOEN FÅR DU MERE AT  

VIDE OM FOLDEDØRS-FAMILIEN 

OG DENS KARAKTERISTIKA.  

SE DEN NU!

SL 80 / SANKT PETERSBORG, RUSLAND
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SDL ATRIUM PLUS / SL 20E / BAD SEGEBERG, TYSKLAND



TERRASSEOVERDÆKNINGER  

OG UDESTUER

ET LIV  
I FRISK  
luft



 

Terrasseoverdækninger og især udestuer giver dig en vejrbestandig 

og langvarig mulighed for at bruge din egen terrasse hyppigt — selv i 

blæsevejr og regn. En terrasseoverdækning giver ly for regnen. Men 

hvis den suppleres med vertikale elementer af glas (se mere på s. 50), 

bliver terrasseoverdækningen til en transparent udestue, der giver ly 

for vind og vejr hele vejen rundt. Næsten enhver terrasseoverdækning 

fra Solarlux kan uden problemer udvides til en komfortabel udestue 

ved at supplere den med vertikale glaselementer — naturligvis også på 

et senere tidspunkt.

FRA TERRASSEOVER- 
DÆKNING TIL UDESTUE
Bo i haven – i næsten al slags vejr

SDL AURA / FILSUM, TYSKLAND
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SDL AURA / FILSUM, TYSKLAND



 

Ingen af de terrasseoverdækninger eller udestuer, der fremstilles i vores fabrik i Melle (Tyskland), har 

et sidestykke, der er helt magen til. Det gør din terrasseoverdækning fra Solarlux til noget helt særligt.

SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, TYSKLAND
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ØGET EJENDOMSVÆRDI

En terrasseoverdækning eller en udestue 

kan påviseligt øge ejendommens værdi. Tak-

ket være de forskellige tagformer, farver og 

materialer tilpasser Solarlux terrasseover-

dækningen sig harmonisk til have- og faca-

dekonceptet i dit hus. Ud over funktionali-

teten er det dog især designet i høj kvalitet, 

der betyder en ægte merværdi – ligegyldigt 

om det drejer sig om nybyggeri eller om en 

renoveret ejendom.

TEKNIK OG DESIGN GÅR HÅND I HÅND 

Terrasseoverdækninger fra Solarlux er ikke 

kun overbevisende med hensyn til design, 

men også i kraft af deres gennemtænkte 

teknik. For eksempel bliver hver enkelt 

terrasseoverdækning og hver enkel udestue 

fremstillet og konstrueret efter mål helt ned 

til den mindste tekniske detalje. Desuden er 

alle komponenter afstemt eksakt efter hinan-

den og kan kombineres ideelt med hinanden.

FLEKSIBEL HELT NED I DE SMÅ  

DETALJER – MULIGE TAGFORMER

Solarlux tilbyder en overbevisende løsning 

til ethvert hjem – fra den helt enkle terras-

seoverdækning til en udestue, der er lukket 

hele vejen rundt. Næsten alle tænkelige 

tagtyper kan realiseres og afstemmes indivi-

duelt til de arkitektoniske forhold.

EKSEMPLER PÅ DE MANGFOLDIGE 

TAGFORMER OG FORSKELLIGE  

UDFORMNINGSMULIGHEDER

VIND- OG VEJRBESKYTTELSE TAKKET 

VÆRE UDESTUEN 

Med en terrasseoverdækning eller udestue  

kan man nyde terrassen hele året rundt.  

Overdækningen giver god ly for regnen, 

mens de fleksible glaselementer i siderne 

beskytter mod træk uden at spærre for 

udsigten til haven. Med en terrasseoverdæk-

ning fra Solarlux kan du nyde din terrasse 

fuldstændig uafhængigt af vejret og årstiden.



 

DEN IDEELLE LØSNING 
TIL ENHVER SITUATION
Overblik over systemerne

SDL ATRIUM PLUS

En allrounder til alle ønsker

En terrasseoverdækning til alle situationer: Med  

SDL Atrium plus kan der ikke blot realiseres ekstremt 

store glasarealer og spændvidder men også komplekse  

tagformer. Det elegante design og de spinkle Softline- 

profiler giver terrasseoverdækningen en særlig luftig 

karakter. En permanent tagudluftning sørger for et 

behageligt klima. Hvis terrasseoverdækningen supple-

res med vertikale skydeelementer eller en uisoleret 

foldedør, bliver den til en udestue, der beskytter hele 

vejen rundt.

SDL ACUBIS

Design hånd i hånd med gennemtænkt teknik

Den nyeste udvikling inden for terrasseoverdækninger, 

det flade tag SDL Acubis, udmærker sig ved overbevi-

sende design og funktionalitet, og det kan både bygges 

fritstående eller i tilslutning til huset. Statikken i det 

uisolerede profilsystem befinder sig indvendigt og 

giver taget en diskret elegance. Taget har en hældning 

på kun 2°, der således næsten ikke ses med det blotte 

øje, men alligevel sikrer det vandafledning fra tagfla-

den. En flad tilslutning til væggen i kun én del gør, at 

konstruktionen virker optisk let, og muliggør desuden 

enkel montering på byggepladsen.

RHEINBACH, TYSKLAND MELLE, TYSKLAND
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SDL AURA

Helt tæt på naturen 

Dette terrasseoverdækningssystem gør det muligt at 

komme tæt på naturen – endda i to henseender: Træet 

på indersiden af taget gør det til et naturligt stykke 

unika, mens aluminium-afdækningsprofilerne på yder-

siden beskytter mod naturens luner i form af dårligt 

vejr. Afdækningsprofilerne kan leveres i en hvilken 

som helst RAL-farve, således at SDL Aura udseende-

mæssigt tilpasses perfekt til husets design. SDL Aura 

fås som standard som lameltræ i gran, andre træsorter 

kan leveres på forespørgsel.

SDL ANOVA

Med blik for det væsentlige  

Hvis man i en fart vil have permanent kvalitetsbeskyt-

telse på sin terrasse, bør man vælge terrasseover-

dækningen SDL Anova. Gennemtænkt design, nem 

montering, Solarlux-kvalitet: SDL Anova kombinerer 

et moderne look med høj effektivitet. Takket være tolv 

fastlagte størrelser og to fastlagte RAL-farver er dyr 

planlægning overflødig. Der kan tilvælges forskyde-

lige glaselementer i taget, så der sørges for en ideel 

luftcirkulation.

RHEDEN, HOLLAND FILSUM, TYSKLAND



 

SDL ATRIUM PLUS / TÜBINGEN, TYSKLAND
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SOLARLUX MARKISEN MADE BY WAREMA

Maksimal skyggefuld komfort til Solarlux terrasseoverdæk-

ninger: Solarlux markiserne er tilpasset eksakt til terrasse-

overdækningerne og garanterer en lang række tekniske og 

funktionelle fordele. Dermed kan selv store tagarealer uden 

problemer udstyres med en markise. Forskellige stoffer og 

farver sørger for et maksimum af udforminngsmuligheder. 

Det er også uden problemer muligt at kombinere helglas- 

skydeelementer med den lodrette markise. Solarlux markisen  

made by Warema fås i fire udførelser: til montering over  

taget, under taget, som lodret variant og som hjørneløsning.

MERE KOMFORT TIL 
DIN TERRASSE
Stort udvalg af tilbehør

Forskellige muligheder for solafskærmning, udluftning, be-

lysning eller varme gør udestuen til en rar og hyggelig plads. 

Det er ydermere komfortabelt og praktisk, at det hele leveres 

fra én leverandør, nemlig direkte fra Solarlux. Du kan vælge 

dit tilbehør individuelt og bestille det direkte – naturligvis 

også på et senere tidspunkt. 



 

LED-PROJEKTØRLISTE 

Nyd de lune sommeraftener på din terrasse. 

Integrerede LED-projektører skaber en hyg-

gelig atmosfære i skumringen og sørger for 

en behagelig belysning under din terrasse-

overdækning.

STYRING TIL SOLARLUX- 

TERRASSEOVERDÆKNING

Med den innovative Solarlux-styring kan 

man ikke bare styre den kvalitetsprægede 

markise trådløst men også tænde og slukke 

eller dæmpe belysningen. Komponenterne 

integreres i selve systemet. 

IDEEL UDLUFTNING 

Der kan tilvælges forskellige tagvinduer som 

tilbehør, som du alt efter behov kan åbne 

eller lukke ved hjælp af en motor.
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TJEKLISTE
De vigtige punkter i korte træk

Det er slet ikke så nemt at vælge den passende producent. 

For der er mange udbydere og producenter på markedet. 

Sammenlign tilbudene i ro og mag — kun på den måde kan  

du finde den passende løsning til dit hjem. 

·  Udarbejdelse af et gratis tilbud med eventuelt 

visualisering som basis for en sikker beslut-

ningstagning

·  I videst muligt omfang ingen synlige forskru-

ninger, hvilket giver maksimal transparens og 

et tiltalende design

·  Materialer i højeste kvalitet – skruer af rustfrit 

stål, aluminium gør, at systemerne holder i  

lang tid og er modstandsdygtige over for vejrlig

·  Specialformer muliggør maksimal designfrihed

·  Alle systemer er CE-mærkede og bekræfter, at 

produktet er teknisk upåklageligt

·  DIN EN 1090 med henblik på overensstemmel-

se med de gældende standarder og lovkrav

·  En høj grad af præfabrikrikation (ingen tilskæ-

ring på stedet) muliggør en hurtig og problem-

fri montering

·  Stålforstærkninger også ved høje statiske krav

·  Store sidevægge på profilerne giver bedre 

statiske værdier



 

VIL DU HAVE FLERE IDEER?  

SÅ SKAN DENNE QR-KODE OG  

FÅ MERE INSPIRATION

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



VINTERHAVER

OPHOLDSRUM 
MED MASSER AF 
NATURLIGT lys



 

En tilbygning i form af en vinterhave er den ideelle mulighed for at 

udvide sit personlige boligareal – og der er ingen begrænsninger for 

dine planer. Ligegyldigt om løsningen skal integreres i den eksiste-

rende arkitektur, eller om der er tale om en klassisk tilbygning, vil en 

vinterhave i alle tilfælde give mere plads i boligen. Vinterhaver fra 

Solarlux skaber et nyt opholdsrum af glas, gennemstrømmet af lys, 

åbent og med optimale isoleringsværdier. Men en vinterhave betyder 

ikke kun mere plads – den sørger også for øget boligkomfort, velvære 

og livsglæde.

MERE PLADS TIL  
DINE IDEER 
Få større rum med en vinterhave 

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLLAND
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SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLLAND



 

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, TYSKLAND

ØGET EJENDOMSVÆRDI 

En vinterhave kan påviseligt øge ejendommens værdi. 

Takket være forskellige tagformer, farver og materialer 

tilpasser en Solarlux vinterhave sig harmonisk til arki-

tekturen og havekonceptet i dit hjem. Ud over funktio- 

naliteten er det dog især designet i høj kvalitet, der 

betyder en ægte merværdi – ligegyldigt om det drejer 

sig om nybyggeri eller om en renoveret ejendom.
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EKSEMPLER PÅ DE MANGFOLDIGE 

TAGFORMER OG FORSKELLIGE  

UDFORMNINGSMULIGHEDER

FLEKSIBEL HELT NED I DE SMÅ  

DETALJER – MULIGE TAGFORMER

Gennemtænkte løsninger til ethvert hus og 

enhver stil: Solarlux tilbyder en overbevisen-

de vinterhaveløsning til enhver bygning – fra 

den klassiske tilbyggede vinterhave til den 

integrerede glasarkitektur, i én etage eller 

i hele husets højde over hele facaden. De 

viste eksempler er blot et udvalg af de mange 

forskellige tagformer og udformningsmulighe-

der. Naturligvis kan alle tænkelige tagtyper 

realiseres, og de afstemmes altid individuelt 

til de arkitektoniske forhold.



 

SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, TYSKLAND
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HUSETS MIDTPUNKT 

Med en vinterhave skaber du de ideelle 

rammer omkring dit familieliv og får sam-

tidig god og fin plads til hyggelige stunder 

sammen med vennerne.

OPLEV FIRE ÅRSTIDER

Opdag forårets allerførste blomster, nyd 

varmen fra solstrålerne, se efterårets blade 

eller vintersneen falde ned på vinterhavens 

glastag: Med en vinterhave oplever du de for-

skellige årstider på helt tæt hold — samtidig 

med at du er godt beskyttet mod vind og vejr.

VINTERHAVEN SOM KLIMABUFFER

Din vinterhave er yderst effektivt varmeiso-

leret og er dermed det ideelle forbindelsesled 

mellem husets indre og naturen udenfor. Især 

i overgangsperioder virker den ved at udligne 

temperaturforskelle og giver en ekstra fordel 

i form af energibesparende solenergi.

SKRÆDDERSYET TIL DIG

Ingen af de vinterhaver, der fremstilles i vores 

fabrik i Melle (Tyskland), har et sidestykke, 

der er helt magen til. Det gør dit produkt fra 

Solarlux til noget helt særligt.

SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, TYSKLAND



 

DEN PASSENDE TAGFORM  
TIL ENHVER ARKITEKTUR
Overblik over systemerne

SDL AKZENT VISION 

Usædvanligt udseende til designfans

Et usædvanligt og ekstravagant design er det mest 

iøjnefaldende ved det varmeisolerede tagsystem  

SDL Akzent Vision. Kraftoverførslen er bevidst synlig-

gjort ved hjælp af integrerede wireopspændinger og 

komponenter i rustfrit stål, hvilket giver SDL Akzent 

Vision en helt særlig karakter. De hullede tagprofiler 

giver desuden taget optisk lethed og sørger for  

maksimalt lysindfald.

SDL AKZENT PLUS

Slanke fronter, overbevisende design

Lysgennemstrømmet elegance med optimal varmeiso-

lering: denne opgave udfylder vinterhave-tagsystemet 

SDL Akzent plus på ideel vis. De særligt spinkle spær 

giver taget et slankt udseende og sørger for maksimalt 

lysindfald i vinterhaven. Statikken ligger udvendigt 

og giver en glat tagflade indvendigt i vinterhaven, så 

der skabes en behagelig lethed. Desuden kan rummet 

udnyttes i fuld højde. Takket være den gennemtænkte 

teknik kan der uden problemer realiseres tagkonstruk-

tioner selv i meget store formater.

MINDEN, TYSKLAND WOERDEN, HOLLAND
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SDL AVANTGARDE

Naturlig atmosfære, ideel beskyttelse mod vejrliget

Vinterhaven SDL Avantgarde gør det muligt at komme  

tæt på naturen – endda i to henseender: Træet på 

indersiden af taget gør det til et naturligt stykke unika 

og giver rummet en hyggelig atmosfære. Konstruktionen 

af træsorter i høj kvalitet muliggør enhver tænkelig 

tagform. Forarbejdningen i møbelkvalitet og det ube-

grænsede udvalg af former, farver og funktioner giver 

maksimalt spillerum for udformningen. Aluminium- 

afdækningsprofilerne på ydersiden beskytter samtidig 

mod naturens luner i form af dårligt vejr.  

Afdækningsprofilerne kan naturligvis leveres i en 

hvilken som helst RAL-farve, således at tagsystemet 

udseendemæssigt tilpasses perfekt til husets design.

SDL NOBILES

Den optimale løsning til plane tagflader

SDL Nobiles giver dit hus et særligt let og spinkelt 

design. Spærrenes minimale opbygning skaber en 

udvendig plan tagflade, der tilpasser sig flot til husets 

eksisterende arkitektur. Slanke spærprofiler med 

specielle afdækninger i støbt aluminium giver hele 

tagsystemet et nærmest svævende udseende.

BÜHL, TYSKLAND WALLENHORST, TYSKLAND



 

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, TYSKLAND

En markise beskytter det indendørs rum mod intensive solstråler og bidrager til, at du kan føle dig 

veltilpas på alle måder i din vinterhave. 
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TAKKET VÆRE DE FORSKELLIGE 

FARVER OG MATERIALER  

HAR DU ET STORT UDVALG TIL 

LIGE NETOP DIN MARKISE

Ved planlægning af en vinterhave gælder det ligeledes, at 

service fra én og samme virksomhed forenkler afviklingen 

helt enormt. Derfor får du en omfattende mængde tilbehør 

til din vinterhave direkte fra Solarlux – naturligvis også på et 

senere tidspunkt. 

SOLAFSKÆRMNING 

Selv optimalt varmeisolerede vinterhaver kan blive for 

varme, når solen brænder. Men solafskærmningssystemer 

i høj kvalitet kan hjælpe: Markiser, der afskærmer solstrå-

lerne, inden de rammer glasoverfladen, sørger for effektiv 

udvendig solafskærmning og behageligt kølige temperaturer. 

Indvendige afskærmninger som rullegardiner eller plisségar-

diner beskytter også vinterhaven mod at blive for varm, især 

om sommeren. Der kan endda installeres persienner, plissé-

gardiner og folierullegardiner mellem ruderne. En behagelig 

ekstra fordel er, at man oveni får en fleksibel afskærmning 

mod indkig. For til stadighed at skabe et behageligt klima i 

vinterhaven kan vind- og temperatursensorer i kombination  

med  en styring til vinterhaven styre solafskærmningen 

automatisk og uafhængigt af, om beboerne er til stede.

KLIMATISERING

Den effektive varmeisolering samt et gennemtænkt udluft-

ningskoncept og solafskærmningssystemer i høj kvalitet 

sørger for, at der selv på meget varme sommerdag er et be-

hageligt indeklima i din vinterhave. Ved ekstrem varme eller 

på udsatte steder kan det dog være en god idé også at bruge 

et ekstra klimaapparat. Når det indstilles på en bestemt 

temperatur, tænder det automatisk og regulerer dermed 

indeklimaet, når der er behov for det.

MAKSIMAL  
KOMFORT TIL DIG
Valgfrit tilbehør



 

UDLUFTNING

Solarlux vinterhaver er udstyret med beluft-

ningsvarianter, der kan kombineres fleksibelt, så 

der er et optimalt indeklima hele døgnet rundt. 

Det er især en fordel, at der benyttes foldedøre. 

De fleksible vindueselementer sørger ikke bare 

for, at der tilføres tilstrækkelige mængder frisk 

luft men skaber også flydende overgange ud i 

naturen ved hjælp af deres store åbningsmulig-

heder. Justerbare ventilationsspjæld nederst i 

vinduerne eller foldedørene sørger for ekstra 

frisk luft i al slags vejr. I modsætning til åbne 

vinduer giver de desuden beskyttelse mod 

indbrud og vejrpåvirkninger udefra. I tagområ-

det kan der ud over klassiske tagvinduer også 

integreres skyde- eller vippevinduer for at 

sørge for udluftning. Tværstrømsventilatorer, 

der er uafhængige af vejrliget, understøtter 

udluftningssystemet. Alle elektroniske åbnings-

elementer kan styres automatisk afhængigt af 

temperatur, luftfugtighed, vindstyrke, solens 

position og regn.

VARME

I rædsomt regnvejr kommer den beskyttede 

hygge og velvære i din vinterhave rigtig til sin 

ret – for så er der garanti for dejlige stunder 

derhjemme. Og det bedste er, at der ikke kræ-

ves meget varmeenergi for at skabe behagelige 

temperaturer selv i den kolde årstid. Især har 

det vist sig, at brændovne eller kakkelovne 

samt gulvvarme er specielt velegnede. Men 

man kan også uden problemer integrere radia-

torer og gulvkonvektorer i vinterhaven.
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 ·  Orienteret mod nord 

Lyset fra nordlig retning fylder vinterhaven 

med et regelmæssigt lys hele dagen uden at 

blænde – ideelt til kontorlokaler og atelierer. 

På grund af det indirekte sollys er klimaet i 

øvrigt også behageligt for mange planter. 

 ·  Orienteret mod øst 

I en vinterhave, der vender mod øst, får 

du først og fremmest et lysgennemstrøm-

met rum til morgenmaden. Husets skygge 

beskytter dig optimalt mod eftermiddags-

solen, og planter, der ikke tåler direkte 

solstråler, føler sig også godt tilpas her.

 ·  Orienteret mod syd 

Gør udesæsonen længere med en sydvendt 

vinterhave, for her kan du nyde de fleste 

solskinstimer. Fra efterår til forår samler 

den behagelig varme, om sommeren skal 

man dog også tænke på effektiv udluftning 

og solafskærmning.

 ·  Orienteret mod vest 

En vinterhave, der vender mod vest, 

belønner din dag med eftermiddags- og 

aftensolens varme stråler. Udsigten til 

smukke solnedgange giver dig masser af 

stemningsfulde timer.

TJEKLISTE
Den rigtige orientering

BELYSNING

Lysgennemstrømmet om dagen og med 

stemningsfuld belysning om aftenen: Lige 

så snart solen ikke længere oplyser din vin-

terhave, sørger de fikst placerede lyskilder 

for en hyggelig stemning. Projektørlister 

med integrerede lavvoltpærer, der anbringes 

under de enkelte spær, er både en diskret og 

virkningsfuld løsning. Der kan vælges mel-

lem faste eller drejelige LED-lamper.

AUTOMATISERING

Med velovervejet tilpasset udstyr til din 

vinterhave får du basis for velvære i boligen 

hele året rundt. Du kan naturligvis også 

betjene alle komponenter manuelt, men den 

automatiske styring giver et maksimum af 

komfort: Takket være et pålideligt, yderst 

sensibelt automatiseringsmodul kan både 

udluftning, solafskærmning og belysning 

reguleres automatisk.



SCAN QR-KODEN, OG FÅ MERE 

AT VIDE OM EN SKØN  

BOLIGATMOSFÆRE

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



SKYDE- OG SKYDE-DREJE-SYSTEMER

FRIT UDSYN  
TIL GRØNNE  
OMGIVELSER – 
ÅBEN på sekunder



 

Skydesystemer er et ægte alternativ til den varmeisolerede foldedør. 

For disse systemer er ikke varmeisoleret og bruges derfor hyppigt 

som et transparent sideelement under terrasseoverdækninger. Men 

disse elementer af helglas kan dog også uden problemer bruges som 

vindbeskyttelse under din terrasseoverdækning.

TRANSPARENT BESKYTTELSE 
OG KLIMABUFFER 
Skydesystemer, skyde-dreje-systemer  

og foldedøre 

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, HOLLAND
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SKRÆDDERSYET TIL DIG 

Takket være det store udvalg af varianter  

blandt vores indglasningsmuligheder findes  

der en løsning til enhver situation, og 

samtidig har du frit valg blandt det omfat-

tende udstyr, der kan tilvælges. Mulighed 

for åbning til højre eller til venstre, som 

transparent skydesystem eller som foldedør 

af aluminium eller træ – det er helt op til 

dig at vælge. Samtlige systemer i helglas 

egner sig naturligvis også som transparente 

rumdelere. 

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, HOLLAND



 

DEN IDEELLE LØSNING 
TIL ENHVER SITUATION
Overblik over systemerne

DET UISOLEREDE HELGLAS- 

SKYDESYSTEM SL 23 

Smalle profiler, maksimal transparens

På grund af, at der kan isættes større tykkelser på op 

til 17 mm giver skydesystemet SL 23 omfattende kom-

fort selv i krævende områder. Det egner sig ideelt som 

balkon- og facadeudformning, især til høje etagehøjder. 

Men det kan også med fordel bruges som beskyttelse 

mod vind og vejr under en terrasseoverdækning eller 

som rumdeler. Helglassystemets skydesektion kører i 

en flad gulvskinne med flere spor. Dermed sikres der 

en handicapvenlig overgang til udeområdet. 

DET UISOLEREDE HELGLAS- 

SKYDESYSTEM SL 20E/SL 20RE

Løsningen på individuelle indretningsideer

Skydesystemet SL 20e kan bruges som beskyttelse 

mod vind og vejrlig i terrasseoverdækningen eller som 

rumdeler og scorer især point på at være nemt at be-

tjene: Takket være den intelligente medbringerfunktion 

er det let som en leg at betjene helglas-elementerne. 

De enkelte fløje føres i fladt påsatte løbeskinner i to til 

fem spor. Dermed sikres der en handicapvenlig overgang 

til udeområdet. Desuden muliggør skydesystemet SL 20e  

en fuldstændig transparent hjørneløsning. Afhængigt af, 

hvad man ønsker, kan elementerne forskydes til venstre 

og/eller højre. Der kan frit tilvælges en variant SL 20Re 

med ramme og en lås med forskellige greb. 

BAD SEGEBERG, TYSKLAND NANTES, FRANKRIG
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DET UISOLEREDE HELGLAS- 

SKYDE-DREJE-SYSTEM SL 25/SL 25 XXL 

Maksimale friluftsfornøjelser

Skyde-drejesystemerne SL 25 og SL 25 XXL egner sig 

fremragende som beskyttelse mod vind og vejr samt 

som fleksibel balkonindglasning. Afhængigt af hvad 

man ønsker, kan elementerne forskydes til venstre 

eller højre og svinges udad eller indad. Løbevognene 

kan køres over enhver vinkel fra 90° til 180°, hvilket 

betyder, at systemerne egner sig optimalt til en lang 

række grundridsmuligheder og dermed giver maksimalt 

spillerum for udformning på terrassen eller balkonen. 

Takket være den intelligente løbevognsteknik kan 

elementerne åbnes næsten komplet – det er kun en 

smal fløjpakke, der bliver stående. På den måde er der 

garanti for dejligt friluftsliv på terrassen eller balko-

nen i godt vejr.

DEN UISOLEREDE FOLDEDØR  

SL 35/SL 45 AF ALUMINIUM 

Ubegrænset åbenhed

Foldedørene SL 35 og SL 45 yder særdeles god 

beskyttelse mod vind og vejr, da de er tætnet med to 

niveauer. De kan foldes sammen som en harmonika, så 

der opstår en stor åbning uden dørtærskel til de uden-

dørs arealer. Desuden kan systemet med fordel bruges 

som rumdeler eller som balkonindglasning. Afhængigt  

af systemet kan den smalle fløj-pakke skubbes til 

venstre eller højre og foldes indad eller udad. For 

eksempel resulterer en fem meter stor åbning i en kun 

50 cm smal fløjpakke.

BISSENDORF, TYSKLAND BASEL, SCHWEIZ



 

SL 25 XXL / SÃO PAULO, BRASILIEN
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FÅ MERE AT VIDE OM DE MANGE 

FORSKELLIGE MULIGHEDER MED 

ISOLEREDE OG UISOLEREDE  

SKYDESYSTEMER



SL 25 / LÜBECK, TYSKLAND



BALKONINDGLASNINGER

START NU  
MED AT NYDE 
BALKONEN –  
I 365 dage



 

Med skyde-dreje- eller skydesystemer af glas kan du ikke bare beskytte 

dig selv mod barske vejrforhold som vind, regn og kulde men også 

mod larm, når du sidder på din altan. Alt efter behov fås systemerne 

både helt transparente eller med rammer. De fleksible, uisolerede 

glasløsninger kan efter ønske forvandle din balkon til en åben terrasse 

eller et vejrbeskyttet rum. De forskellige systemløsninger kan også 

monteres senere på allerede eksisterende brystværn.

UPÅVIRKET AF VIND OG VEJR 
Den optimale beskyttelse til din balkon 

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

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIEN



 

SL 81 / OSNABRÜCK, TYSKLAND
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VÆRDIFULD UDVIDELSE AF BOLIGAREA-

LET MED BALKONINDGLASNING

Hvis man ønsker at udvide boligarealet på 

kvalitetsfuld vis uden at miste balkonkarak-

teren, er en foldedør det oplagte valg. Den 

kan monteres på et eksisterende brystværn 

eller leveres komplet med brystværn som 

modulløsning. Frem for alt kan den åbnes 

100 %, så man stadig kan bruge de ekstra 

kvadratmeter som balkon på varme dage. 

Forskellige udformninger og materialer som 

aluminium eller træ giver maksimalt spille-

rum også med hensyn til æstetikken.

SL 81 / OSNABRÜCK, TYSKLAND



 

VIL DU HAVE FLERE IDEER?  

SÅ SKAN DENNE QR-KODE OG  

FÅ MERE INSPIRATION

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



SKYDEVINDUET, 
DER GIVER 
MAKSIMAL 
transparens

CERO BY SOLARLUX



 

by Solarlux

Skydevinduet cero skaber åbne rum med imponerende dimensioner.  

For cero giver både i konstruktionsmæssig og designmæssig hense-

ende alle de muligheder, der er nødvendige til arkitektonisk krævende 

bygninger. Smalle rammer og profiler understøtter elementernes maksi-

male transparens. En frontbredde på kun 34 mm skaber et symmetrisk 

og minimalistisk design, der understreges af en glasandel på 98 %.

CERO – SKYDEVINDUET 
Indglasninger i hele rummets højde,  

diskrete profiler, nye perspektiver

CERO III / BODENSØEN, TYSKLAND
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CERO III / BODENSØEN, TYSKLAND



 

CERO III / HAAG, HOLLAND

Åben eller lukket? cero skaber på en usædvanlig måde forbindelse mellem hjemmet og haven.
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1-sporet

Hjørneløsninger

2-sporet

ET STORT ANTAL ÅBNINGS- 

VARIANTER GØR BÅDE PLANLÆG-

NING OG HÅNDTERING NEMMERE

3-sporet

HØJESTE SIKKERHED

Ekstremt store glasarealer på op til 15 m2 

sætter i høj grad fokus på kvalitets- og sik-

kerhedsaspekterne. cero er kontrolleret og 

certificeret i henhold til de bedste sikker-

hedsstandarder og fås som valgmulighed i 

en udformning i henhold til indbrudsbeskyt-

telsesklasse RC2 og RC3. Der er mulighed 

for at tilslutte alarmanlæg, lukningsovervåg-

ning, meldesystemer samt glasbrudssenso-

rer eller positionsovervågning.

OPTIMAL VARMEISOLERING

cero giver optimale varmeisoleringsværdier 

og kommer for eksempel ved brug af 3-lags 

hærdet glas op på Uw-værdier, der svarer til 

niveauet for passivhuse på 0,8 W/m2K. cero 

er kontrolleret og certificeret på områderne 

luftgennemtrængelighed, vindbelastning og 

slagregnstæthed og opfylder dermed også 

høje krav til vind- og vejrbeskyttelse.



 

CERO III / HAAG, HOLLAND
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LET LØB

Løbevogne og -skinner i rustfrit stål garan-

terer, at de enkelte glaselementer glider let 

og med ringe slitage, de integrerede løberul-

ler i rustfrit stål sørger for, at belastningen 

fordeles jævnt.

INTELLIGENT VANDAFLEDNING

Den integrerede udluftning af glasfalsen 

garanterer en kontrolleret vandafledning. 

Desuden undgås der kondensvand i mellem-

rummet mellem ruderne.

PRISBELØNNET DESIGN

cero udmærker sig ved at leve op til særligt 

høje krav til design og har fået bekræftelse 

på dette i form af flere anerkendte design-

priser fra internationale juryer: Iconic Award 

„Best of Best“ i kategorien „Façades“,  

iF Gold Award i kategorien „Building Techno-

logy“ og German Design Award i kategorien 

„Building and Elements“

CERO III / HAAG, HOLLAND



 

DEN IDEELLE LØSNING 
TIL ENHVER SITUATION
Overblik over systemerne

CERO II

Ideelt, når der stilles høje krav til statikken

Faststående eller forskydelige cero-elementer i store formater skaber 

en særlig kombination af arkitektur, design og teknik: Med en front-

bredde på kun 34 mm muliggør de spinkle aluminiumsprofiler i alle  

systemerne så stor transparens som muligt. Det varmeisolerede  

system cero II med 2-lagsglas og en fløjindbygningsdybde på 52 mm 

egner sig til bygninger, der skal udstyres med en handicapvenlig  

åbning og har brug for en gulvskinne, der er i plan med gulvet.

HAMBORG, TYSKLAND
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CERO III 

Alsidig og anvendelig til passivhus

Systemernes skjult indbyggede karme indføjes helt uden overgange 

i gulv, væg og loft. Takket være den intelligente teknik er det endda 

muligt at bevæge glaselementer på op til 15 m2 og en vægt på op til 

1.000 kg ubesværet og lydløst. Det højisolerede system cero III med 

3-lagsglas og en fløjindbygningsdybde på 72 mm er virkelig overbevisen-

de med en yderst høj energieffektivitet: cero III kan opnå Uw-værdier på 

op til ≤ 0,8 W/m2K og kan dermed opfylde standarder for passivhuse.

ZWOLLE, HOLLAND



 

CERO II / LONDON, ENGLAND



78 – 79CERO BY SOLARLUX

CERO KAN TILSLUTTES TIL  

EKSISTERENDE ALARMANLÆG

MERE KOMFORT  
OG SIKKERHED
Tilbehør til cero

INTEGRERBAR SIKKERHEDSTEKNIK

cero kan på optimal vis integreres i et eksisterende, over-

ordnet overvågningssystem. Elektromekaniske spærre- og 

aflåsningselementer fås som valgfrit tilbehør, desuden er 

der mulighed for en ekstra aflåsningsovervågning ved hjælp 

af Reed-kontakter.

MOTORDREVET BETJENING

Der er mulighed for fuldstændig automatisk drift af skyde-

elementerne inklusive elektromekanisk aflåsning og oplås-

ning af elementet, via en styreenhed er det endda muligt at 

lade flere fløje køre afhængigt af hinanden.

SOLAFSKÆRMNING

For at sørge for optimal solafskærmning for de store glasare-

aler fås der til cero for det første motordrevet solbeskyttelse 

med føringsskinner, der er kompatible med rammen, for det 

andet kan der integreres en solafskærmning med lameller.

INSEKTBESKYTTELSE

Det er muligt at integrere insektbeskyttelse med en bredde 

på op til 1,3 m i rammen. For cero II er den maksimale  

højde 3 m og for cero III fås insektbeskyttelsen i en højde  

på op til 3,5 m.



 

I FILMEN: INDGLASNINGER I HELE RUM-

METS HØJDE MED DISKRETE PROFILER 

ÅBNER OP FOR NYE PERSPEKTIVER

CERO III / STARNBERGER SEE, TYSKLAND
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OM SOLARLUX

OPRINDELSE 
OG FREMTID –  
VI UDLEVER 
begge dele



 

BYGNINGEN SOM VIRKSOMHEDSKULTUR: 

SOLARLUX CAMPUS FREMSTÅR OVER-

BEVISENDE MED SIN ÅBNE ARKITEKTUR

I mere end 35 år har Solarlux stået for fremragende kvalitet inden for 

produktion af foldedøre, vinterhaver og facadeløsninger. Virksomhe-

den blev grundlagt af Herbert Holtgreife, den har hovedsæde i Melle 

i nærheden af Osnabrück (Tyskland) og ledes i anden generation af 

sønnen Stefan. Solarlux satser dog især på sin arbejdsstyrke: Omkring 

800 engagerede medarbejdere med et væld af idéer står hver dag bag 

familievirksomhedens succes – hele verden rundt. Arkitekter, bygher-

rer og håndværksvirksomheder, private kunder og boligselskaber får 

ideel service og teknisk upåklagelige produkter hos Solarlux.

EN SÆRLIG  
FAMILIEVIRKSOMHED 
Jordnær, innovativ og engageret 

SOLARLUX CAMPUS / MELLE, TYSKLAND
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ALLE VORES PRODUKTER LEVER 

OP TIL DE HØJESTE KRAV

AF DESIGN OG KVALITET
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Den miljøvenlige produktion, produktionsanlæggenes egen fabrikskon-

trol samt overholdelse af de højeste kvalitetsstandarder bekræftes 

således også af virksomhedens certifikater i henhold til ISO 9001,  

ISO 14001 og DIN EN 1090. Dette gør i kombination med det store 

sociale engagement, som har været kendetegnende for Solarlux, siden 

firmaet blev grundlagt, Solarlux til en helt særlig virksomhed.

DEN UFORLIGNELIGE SOLARLUX-KVALITET

Hos Solarlux anvendes der som materialer aluminium og træ i høj 

kvalitet, hvilket giver maksimal frihed til udformningen, samtidig med 

at der tages højde for bæredygtighed og en lang levetid. I kombination 

med patenteret teknik er Solarlux-systemerne optimalt anvendelige til 

kvalitetsprægede og designorienterede byggerier og projekter.  

SOLARLUX CAMPUS  
I MELLE, TYSKLAND  
Produktionsproces „Made in Germany“  



 

TRÆ

Det naturlige materiale til hygge og velvære

De træsorter, der bearbejdes hos Solarlux, er 

certificerede og stammer fra bæredygtigt skov-

brug. Certifikaterne stiller høje krav især til 

bæredygtighed, til miljøvenlighed i skovbruget, 

til arbejdskvaliteten og til skovbrugsvirksom-

hedernes sociale kompetence. Brug af vandba-

serede lakker samt energiskånende produktion, 

hvor der under brugen sker genindvinding af 

vand og varme, står ligeledes for en sensibel 

måde at omgås de naturlige ressourcer på. Ud 

over standardtræsorterne meranti, gran og fyr 

kan samtlige systemer også fremstilles i enhver 

anden træsort efter ønske. Overfladebehandlin-

gen er også helt individuel. Ligegyldigt om du 

vælger lasurcoatinger, overflader, der er oliebe-

handlet i hånden, eller dækkende lakker, kan du 

naturligvis få dit Solarlux-produkt i enhver farve.

ALUMINIUM

Et materiale med lang levetid

Lang levetid og næsten helt servicefrit – her 

holder aluminium som materiale, hvad det lover.  

Under aluminiumproduktionen tages der også 

højde for miljøhensyn – Solarlux er certifice-

ret i henhold til det tyske forbund A.U.F. for 

aluminiumsgenbrug, hvilket bekræfter vores 

miljøvenlige og ressourceskånende genbrug 

af aluminium. Med omkring 30 RAL-farver fra 

Solarlux-farveverdenen uden merpris kan alle 

foldedøre udformes helt individuelt – og natur-

ligvis fås de efter ønske også i specialfarver, 

ELOXAL eller DB.

PEFC/04-31-1592

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org
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SOLARLUX-FARVEVERDENEN

Maksimal frihed i udformningen 

Når man vælger et Solarlux produkt, satser man på 

individualitet. Solarlux-farveverdenen, der omfatter 

omkring 30 RAL-farver, tilbyder alle farver i farve-

paletten i mat og silkeblank uden merpris. På den 

måde kan ethvert Solarlux-system også vælges, så 

det passer farvemæssigt til indretningen og til husets 

design. Hvis man ønsker et helt specielt særpræg med 

sit Solarlux-produkt, kan man naturligvis også vælge 

blandt specialfarver i DB, RAL og eloxal eller satse på 

en overfladebehandling med særlige overfladeforæd-

linger som for eksempel finstruktur.

I VORES EGEN LAKERINGSANLÆG 

KAN NÆSTEN ETHVERT  

FARVEØNSKE REALISERES



Projekter, referencer, nyheder – i Solarlux‘ verden går det stærkt, og 

billeder siger nogle gange mere end tusind ord. Der er altså god grund 

til at besøge vores webside eller vores portal mySolarlux eller følge os 

på de sociale medier. Men du er naturligvis også mere end velkommen 

til at kontakte os direkte, vi glæder os til at besvare dine spørgsmål 

personligt eller telefonisk. Kontakt os gerne – hellere før end siden. 

En uforpligtende rådgivning, en visualisering af din personlige idé 

eller måske bare et svar på et spørgsmål – brug de mange forskellige 

muligheder for at kontakte os.

FØLG SOLARLUX  
OGSÅ DIGITALT 
Hold dig løbende orienteret
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