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Certificeret kvalitet i haven

Der stilles mange forskellige krav til en terrasseoverdækning: Tit drejer det sig i første linje om 

at få beskyttelse mod vind og vejr, men ønsket om at kunne nyde udendørslivet længere fører 

også tit til, at man vælger en terrasseoverdækning. Desuden giver en terrasseoverdækning en 

vedvarende mulighed for at lade havemøbler eller planter overvintre på et beskyttet sted.

Solarlux har mere end 35 års erfaring i produktion af vinterhaver, udestuer og foldedøre.  

En terrasseoverdækning fra denne premium-producent yder derfor ikke blot optimal beskyttel-

se mod vejrliget, men giver samtidig vished om, at man har valgt en udbyder, for hvem certifi-

ceret kvalitet og overholdelse af gældende forskrifter er ekstremt vigtige.

TERRASSEOVERDÆKNINGER  
FRA SOLARLUX

TERRASSEOVERDÆKNINGER FRA SOLARLUX
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VELOVERVEJET – HAV  
TILLID TIL ÆGTE eksperter

FORDELENE VED EN PREMIUM-PRODUCENT



PASSER I ENHVER HENSEENDE 

Løsningerne fra Solarlux passer perfekt: Hvert system passer optimalt til  

bygherrens ønsker og husets arkitektur – hvad enten det drejer sig om en  

terrasseoverdækning eller en udestue med vertikale glaselementer. Desuden er  

de skræddersyede løsninger fra Solarlux også overbevisende i konstruktions-

mæssig henseende. For tage, muligheder for solafskærmning og lodrette glasele-

menter er tilpasset nøjagtigt efter hinanden og gennemtænkt ned til den mindste 

detalje. Alle komponenter kommer fra Solarlux – fra én og samme leverandør. 

Dermed er der garanti for, at de fungerer i mange år.

Den optimale løsning til alle ønsker



08 – 09FORDELENE VED EN PREMIUM-PRODUCENT



ANVENDELSESOMRÅDERNE

Terrasseoverdækninger og udestuer har mange forskellige anvendelsesområder, 

for den ”klassiske” overdækning over terrassen er blot en af de mange mulighe-

der. De forskellige tagkonstruktioner tilpasses individuelt, så de passer til det 

pågældende projekt, og de kan dermed også bruges som integreret tagsystem, 

som beskyttet åben terrasse eller til at udvide en restaurants udendørs arealer.

 01 Restaurant Langenfeld, Tyskland 02 Integreret tagsystem Düsseldorf, Tyskland 03 Fritstående udestue Harrogate, England

01 02
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03



Uafhængigt af, hvilken stil der passer til ens egen smag, er der med Solarlux 

terrasseoverdækninger altid garanti for at få den tagform, der passer til et hvilket 

som helst krav. Ved hjælp af intensiv planlægning og rådgivning findes der frem 

til den optimale form og størrelse – ligegyldigt, om det drejer sig om en terrasse-

overdækning, en udestue, en carport eller overdækningen over en indgang – og 

naturligvis altid i samarbejde med bygherren og svarende til dennes idéer og 

ønsker. Design, statik, vandafledning, solafskærmning og udluftning – under  

hensyntagen til alle disse væsentlige punkter planlægges og realiseres den  

perfekte tagkonstruktion. 

TAGE I MANGE FORSKELLIGE FORMER
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EKSEMPLER PÅ TAGFORMER
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Godkendelsesbeviser fra anerkendte nationale og internationale institutter  

garantererer et maksimum af funktionssikkerhed, stabilitet og lang levetid for  

alle Solarlux terrasseoverdækninger og udestuer. Den kontrollerede statik giver 

sikkerhed ved ekstreme vejrforhold som sne- og vindbelastninger. Ud over at  

glasstandarden DIN 18008 overholdes, er alle systemer naturligvis også forsynet 

med CE-mærket. Med dette europæiske mærke viser Solarlux tydeligt, at produk-

terne overholder DIN EN 1090, der har været obligatorisk for alle producenter af 

bærende stål- og aluminium-komponenter siden 2014. Dette mærke gælder i hele 

Europa og er dokumentation for, at fabrikken er certificeret, og at virksomheden 

selv gennemfører produktionskontrol.

KONTROLLERET SOLARLUX-KVALITET  
 "MADE IN GERMANY"

BEMÆRK:

DIN EN 1090 er ekstrem vigtig.  

Hvis denne certificering mangler,  

kan myndighederne nægte at udstede 

byggetilladelse, eller der kan blive 

opkrævet en bøde.

FORDELENE VED EN PREMIUM-PRODUCENT



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. Takket være kombinationen med  

patenteret teknik bliver Solarlux terrasseoverdækningen til den optimale  

løsning til designorienterede byggeprojekter i høj kvalitet.

VORES MATERIALER

PEFC/04-31-1592

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org
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TRÆ 

Det naturlige materiale til hygge og velvære

De træsorter, der bearbejdes hos Solarlux, er certificerede og stammer fra  

bæredygtigt skovbrug. Begge certifikater stiller høje krav især til bæredygtighed, 

til miljøvenlighed i skovbruget, til arbejdskvaliteten og til skovbrugsvirksomhe-

dernes sociale kompetence. Brug af vandbaserede 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.

Hvis man vælger træ som materiale, kan man altså være sikker på at bruge et rå-

stof, der vokser igen, som giver individualitet og velvære i boligen. Solarlux opfylder 

dette ønske i enhver henseende. Ud over standardtræsorterne gran og fyr kan der 

alt efter åringen også anvendes forskellige andre træsorter. Overfladebehandlingen 

er også helt individuel. Ligegyldigt om du vælger lasurlakker, overflader, der er  

oliebehandlet i hånden, eller dækkende lakker, kan du naturligvis få dit Solarlux- 

produkt i enhver farve, fuldstændig uafhængigt af producenten.

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 certificeret i henhold til det tyske forbund A.U.F. for aluminiums- 

genbrug, hvilket bekræfter vores miljøvenlige og ressourceskånende genbrug af 

aluminium. Enhver terrasseoverdækning af aluminium kan udformes i enhver far-

venuance efter kundens ønske – naturligvis også i specialfarver, eloxal eller DB.



VORES FARVER

SOLARLUX-FARVEVERDENEN 

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

Når man vælger en Solarlux terrasseoverdækning, satser man på individualitet. 

Solarlux-farveverdenen, der omfatter omkring 30 RAL-farver, tilbyder alle farver i 

farvepaletten i mat og silkeblank uden merpris. På den måde kan enhver terrasse- 

overdækning også vælges, så den passer farvemæssigt til indretningen og til  

husets design. Fabrikkens eget lakkeringsanlæg er et af de mest moderne i Europa 

og sørger for den højeste overfladekvalitet.
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SOLARLUX’ OVERFLADEBEHANDLING

ER CERTIFICERET I HENHOLD TIL 

INTERNATIONALE STANDARDER

SOLARLUX-SPECIALFARVERNE 

Enestående overflader til unikke projekter 

Hvis man ønsker et helt specielt særpræg med sin terrasseoverdækning, kan man 

naturligvis også vælge blandt specialfarver i DB, RAL og eloxal eller satse på en 

overfladebehandling med særlige lakeffekter (fx fra producenten Tiger). Næsten 

alle kundeønsker kan realiseres, og naturligvis er det også muligt at få to speciel-

le lakker til særlige klimatiske krav (som fx tæt på havet).



OVERBLIK OVER FORDELENE VED 
TERRASSEOVERDÆKNINGEN

VIND- OG VEJRBESKYTTELSE 

Med en udestue kan man nyde terrassen 

hele året rundt. De fleksible glaselementer 

beskytter mod træk uden at spærre for 

udsigten til haven. Aftenerne på terrassen 

bliver længere med vejrbeskyttelse hele 

vejen rundt – endda i al slags vejr.

BESKYTTELSE FOR PLANTER OG MØBLER 

Slut med at bære havemøbler og terrasse-

planter frem og tilbage. Med en udestue er 

planter og møbler godt beskyttet på terras-

sen hele året rundt.

VARMEBUFFER 

Udestuen yder ikke kun beskyttelse, den 

fungerer også som varmebuffer. På lune 

efterårs- og vinterdage kan stuen åbnes 

ud til terrassen, så den opvarmede luft i 

udestuen hjælper med til at varme rummene 

op indenfor.

ØGET EJENDOMSVÆRDI 

En terrasseoverdækning eller en udestue 

kan påviseligt øge ejendommens værdi. 

Takket være forskellige tagformer, farver og 

materialer tilpasser Solarlux terrasseover-

dækninger sig perfekt til husets arkitektur. 

Ud over funktionaliteten 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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DET TILBYDER SOLARLUX 

 · Intensiv vejledning og planlægning

 ·  Visualisering (kan evt. opleves i en 

præsentation i virtual reality)

 ·  Et stort udvalg af former, materialer 

og farver sikrer, at produktet forbindes 

harmonisk med husets arkitektur

 ·  Spinkle profilfronter, maksimal  

transparens

 · Montering uden silikone

 ·  Teknisk gennemtænkt konstruktion 

med hensyn til vandafledning, tæt- 

hed, statik og underkonstruktion

 ·  Overholdelse af alle gyldige  

standarder og forskrifter

FORDELENE VED EN PREMIUM-PRODUCENT
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FØL DIG FULDSTÆNDIG 
hjemme UDE I HAVEN

STORT UDVALG AF TERRASSEOVERDÆKNINGER

STORT UDVALG AF TERRASSEOVERDÆKNINGER
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Hos Solarlux er hver enkel terrasseoverdæk-

ning eller udestue skræddersyet og fremstilles 

individuelt. Systemernes spændvidde gør det 

muligt at virkeliggøre alt fra terrasseoverdæk-

ningskonstruktioner, der kan realiseres hurtigt 

og effektivt, over gennemtænkte design-over-

dækninger til helt komplekse specialløsninger.

SKRÆDDERSYET 
TIL HVERT  
ENKELT ØNSKE

MED EN UDESTUE KAN  

MAN IKKE MINDST NYDE  

AFTENERNE HELT PERFEKT 

OG GODT BESKYTTET

STORT UDVALG AF TERRASSEOVERDÆKNINGER



SDL ACUBIS

 ·  Usynlig taghældning på 2° 

 ·  Omløbende topprofil med en  

højde på kun 253 mm

 ·  Som fritstående variant eller  

tilknyttet til husets arkitektur

 · Kan udvides til udestue 

 ·  Der fås omfattende tilbehør som  

belysning eller solafskærmning

Den nyeste udvikling inden for terrasseoverdækninger, det flade tag SDL Acubis, 

udmærker sig ved overbevisende design og funktionalitet, og det kan både  

bygges fritstående eller i tilslutning til huset. Statikken i det uisolerede profil- 

system befinder sig indvendigt og giver taget en diskret elegance. Taget har  

en hældning på kun 2° og kan dermed næsten ikke ses med det blotte øje, men 

alligevel sikrer det vandafledning fra tagfladen. En flad tilslutning til væggen i  

kun én del gør, at konstruktionen virker optisk let, og muliggør desuden enkel 

montering på byggepladsen.

Fladt tag med gennemtænkt teknik 

SDL ACUBIS 
ALUMINIUM
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En terrasseoverdækning til alle situationer: Med Atrium plus kan der ikke blot 

realiseres ekstremt store glasarealer og spændvidder men også komplekse  

specialforme. Det elegante design og de spinkle Softline-profiler giver taget en 

særlig luftig karakter. En permanent tagudluftning sørger for et behageligt klima.  

Desuden er Atrium plus yderst overbevisende i kraft af en høj grad af præfabri-

kation og korte monteringstider. Hvis terrasseoverdækningen suppleres med det 

vertikale skydesystem SL 20e, en fast indglasning eller det velafprøvede skyde- 

dreje-system SL 25, bliver den til en udestue, der beskytter hele vejen rundt.

SDL ATRIUM PLUS 

 · Taghældning 5° til 45°

 ·  Mulighed for meget store tagarealer

 · Kan realiseres i næsten alle tagformer

 · Kan udvides til udestue

 ·  Der fås omfattende tilbehør som  

belysning eller solafskærmning

 ·  Mulighed for tilvalg af  

tagudhæng i siden

SDL ATRIUM PLUS

En allrounder til alle ønsker

STORT UDVALG AF TERRASSEOVERDÆKNINGER | SDL Atrium Plus

ALUMINIUM



MULIGE STØRRELSERSDL ANOVA 

 · 5° taghældning

 ·  Høj bæreevne og  

maksimale spændvidder

 ·  Fast indglasning af 10 mm  

lamineret sikkerhedsglas

 ·  Udførelse til forskellige  

snebelastnings zoner

 ·  Der fås to trendfarver  

(DB 703 og RAL 9006)

 ·  Kortere monteringstider

 · 12 fastlagte størrelser

 ·  Udførelse som skydetag muligt

SDL Anova er en terrasseoverdækning for alle, der ønsker sig permanent be-

skyttelse i høj kvalitet på deres egen terrasse – og som ikke har tid til at vente. 

Gennemtænkt design, hurtig 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.

SDL ANOVA

Med blik for det væsentlige

Bredde/højde (mm) 3.600 4.500 5.400 6.300

3.000 Type 01 Type 02 Type 03 Type 04

3.800 Type 05 Type 06 Type 07 Type 08

4.600 Type 09 Type 10 Type 11 Type 12

ALUMINIUM
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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 ydersiden beskytter mod natu-

rens luner i form af dårligt vejr. Afdækningsprofilerne kan leveres i en hvilken 

som helst RAL-farve, således at SDL Aura udseendemæssigt tilpasses perfekt til 

husets design. Desuden byder systemet på konstruktionsmæssige fordele som 

for eksempel optimal beskyttelse mod vejrliget eller projektørlister, der nemt kan 

sættes på. SDL Aura fås som standard som lameltræ i gran, andre træsorter kan 

leveres på forespørgsel.

SDL AURA 

 · Taghældninger fra 5° til 25°

 · Træsort: gran

 ·  Slanke dimensioner samt høj formstabilitet 

takket være optimalt træmateriale

 · Høj grad af præfabrikation

 ·  Optimal beskyttelse mod vejrlig for spær  

og tagskæg på grund af tagudhæng

 ·  Mulighed for tilvalg af tagudhæng i siden

 ·  Frit valg af solafskærmning  

indvendigt eller udvendigt

SDL AURA

Helt tæt på naturen

TRÆ/ALUMINIUM

STORT UDVALG AF TERRASSEOVERDÆKNINGER | SDL Aura
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PERFEKT beskyttelse  
FRA ALLE SIDER

FRA TERRASSEOVERDÆKNING TIL UDESTUE

FRA TERRASSEOVERDÆKNING TIL UDESTUE
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FRIT UDSYN TIL  
GRØNNE OMGIVELSER 

En terrasseoverdækning giver ly for regnen. Men hvis den suppleres med vertika-

le, forskydelige glaselementer, bliver terrasseoverdækningen til en udestue, der 

giver ly for vind og vejr hele vejen rundt. Næsten alle Solarlux terrasseoverdæk-

ninger kan uden problemer udvides til en komfortabel udestue – naturligvis også 

på et senere tidspunkt. Fordelen er, at en Solarlux-udestue er transparent hele 

vejen rundt, den sluger ikke noget dagslys og kan åbnes komplet, når man ønsker 

det. I godt vejr har man stadig følelsen af friluftsliv, i skiftende vejr sørger den 

transparente, lodrette indglasning for beskyttelse mod vind og regn.

Skydesystemer, skyde-dreje-systemer & foldedøre

HELE VIFTEN AF VERTIKALE 

ELEMENTER PÅ SOLARLUX.COM

FRA TERRASSEOVERDÆKNING TIL UDESTUE



SKYDESYSTEM SL 20E

Helglas, uisoleret

Skydesystemet SL 20e kan bruges som 

beskyttelse mod vind og vejrlig i terrasse-

overdækningen eller som rumdeler og scorer 

især point på at være nemt at betjene: 

Takket være den intelligente medbringer-

funktion 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 trans-

parent hjørneløsning uden at miste tæthed. 

Afhængigt af, hvad man ønsker, kan elemen-

terne forskydes til venstre og/eller højre. 

Der kan frit tilvælges en variant med ramme 

og en lås med greb i forskellige design.

SKYDE-DREJE-SYSTEM SL 25/SL 25 XXL 

Helglas, uisoleret 

Skyde-drejesystemerne SL 25 og SL 25 XXL 

egner sig fremragende som beskyttelse mod 

vind og vejr og kan efter ønske også leveres 

i en variant med ramme, hvis der stilles 

højere krav. Afhængigt af hvad man ønsker, 

kan elementerne forskydes til venstre eller 

højre og svinges udad eller indad. Løbevog-

nene kan køres over enhver vinkel fra 90° til 

180°, hvilket betyder, at systemerne egner 

sig optimalt til en lang række grundridsmu-

ligheder og dermed giver maksimalt spil-

lerum for udformning på terrassen. Takket 

være denne teknik kan elementerne åbnes 

næsten komplet – det er kun en smal fløjpak-

ke, der bliver stående. På den måde er der 

garanti for dejligt friluftsliv på terrassen i 

godt vejr.

FOLDEDØR SL 35/SL 45 

Aluminium, uisoleret

Foldedørene SL 35 og SL 45 yder særdeles 

god beskyttelse mod vind og vejr, da de  

råder over to tætningsniveauer. De kan 

foldes sammen som en harmonika, så der 

opstår en stor åbning i udestuen. Afhængigt 

af systemet kan den smalle fløjpakke skub-

bes til venstre eller højre og foldes indad 

eller udad. For eksempel resulterer en fem 

meter stor åbning i en kun 50 centimeter 

smal fløjpakke.
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DIN MAKSIMALE  
komfort MED ALT,  
HVAD DERTIL HØRER

VALGMULIGHEDER FOR UDSTYR TIL TERRASSEOVERDÆKNINGER

VALGMULIGHEDER FOR UDSTYR TIL TERRASSEOVERDÆKNINGER



TOPMODERNE SOLAFSKÆRMNING TIL  
SOLARLUX TERRASSEOVERDÆKNINGER

Maksimal skyggekomfort til Solarlux terrasseoverdækninger: Disse Solarlux  

markiser made by Warema er afstemt eksakt efter terrasseoverdækningerne og 

sikrer en lang række tekniske og funktionelle fordele. På den måde kan selv store 

tagarealer uden problemer udstyres med en markise. Forskellige stoffer og farver 

giver garanti for maksimalt spillerum med hensyn til udformningen. Selv helglas- 

elementer kan uden problemer kombineres med den lodrette markise. 

Solarlux markisen made by Warema fås i fire modeller: Over taget, under taget, 

som lodret variant og som hjørneløsning. Markise samt terrasseoverdækning når 

frem til byggepladsen i blot én levering. Og den bestilles direkte via Solarlux.  

Dermed får både bygherrer og de lokale montører fordel af service og levering  

fra én virksomhed.

Solarlux markisen made by Warema
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TIL DET PERFEKTE LIV I HAVEN

Det er ikke kun optimal solafskærmning, behagelig varme, når det er køligt uden-

for, en skøn luftning på de helt varme dage, belysning eller en speciel indglasning, 

der er med til at udvide udestuen, så den bliver det perfekte sted, hvor man føler 

sig godt tilpas. Det hører naturligvis også med, at disse enkelte komponenter 

nemt kan styres med et tryk på en knap. Det er ydermere komfortabelt og prak-

tisk, at det hele leveres fra én leverandør, nemlig direkte fra Solarlux.

Stort udvalg af tilbehør direkte fra Solarlux
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MOBIL STYRING 

Med en Solarlux styring kan man ikke bare 

styre markisen trådløst men også tænde og 

slukke eller dæmpe belysningen. Med en en-

kel udvidelse er det muligt at betjene op til 

otte forskellige produkter (som fx strålevar-

meren) med styringen. Desuden fås en app, 

således at samtlige komponenter også kan 

styres via smartphone.

BELYSNING 

Nyd de lune sommeraftener på din terrasse. 

Integrerede LED-lamper skaber en hyggelig 

atmosfære i skumringen og sørger for en 

behagelig belysning under din terrasseover-

dækning.

UDLUFTNING 

En permanent tagventilation med to glasru-

der forskudt i forhold til hinanden giver  

mulighed for permanent udluftning og 

sørger selv på meget varme sommerdage 

for en behagelig luftudskiftning under ter-

rasseoverdækningen eller i udestuen. Som 

tilbehør kan der også tilvælges eldrevne 

tagvinduer eller tagskydevinduer.

INFRARØD STRÅLEVARMER

Denne infrarød-design-strålevarmer egner 

sig perfekt til at opvarme en udestue kortva-

rigt. Det gøres ganske enkelt ved at tænde 

den, kort tid før udestuen skal bruges, så 

giver den behagelig varm i løbet af ganske 

kort tid – lige præcis på det sted og det tids-

punkt, hvor du har brug for det.

FUGLEBESKYTTELSESGLAS

Glas giver mange fordele for mennesket. 

Men for vilde fugle kan udestuer, vinterha-

ver eller terrasseoverdækninger være en 

livsfarlig risiko. For at mindske faren for 

kollision kan du hos Solarlux efter ønske 

få fuglebeskyttelsesglas, som takket være 

så få refleksioner som muligt gør, at ruden 

udelukkende er synlig for fugle.

VALGMULIGHEDER FOR UDSTYR TIL TERRASSEOVERDÆKNINGER
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MANGE VALGMULIG-
HEDER KRÆVER ET 
GODT overblik

SAMMENLIGNING MELLEM SYSTEMERNES  

YDELSESKARAKTERISTIKKER

SAMMENLIGNING MELLEM SYSTEMERNES YDELSESKARAKTERISTIKKER



Alle systemer og valgmuligheder i oversigten. Det giver mulighed for at få et  

samlet overblik over alle systemerne og sammenligne dem med hinanden.

OVERBLIK OVER SYSTEMERNE
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SDL Acubis SDL Atrium plus SDL Anova SDL Aura

Materiale

Aluminium    

Træ/aluminium    

Tagformer

Pulttag    

Segmentinddelt tagform    

Specialkonstruktioner    

Mål

Maks. støtteafstand 7 m 7 m 3,91 m 5 m

Maks. bredde ubegrænset ubegrænset 6,3 m (4) ubegrænset

Maks. dybde 6,1 m 7 m 4,6 m (4) 5 m

Taghældning 2 ° 5 – 45 ° (3) 5 ° 5 – 25 ° (3)

Vandafledning

Designtagrende    

Vandafledning via vandspyer eller kæde    

Vandafledning via nedløbsrør    

Solafskærmning

Udvendig    

Indvendig    

Lodret    

Udluftning

Permanent tagventilator mit fluegitter    

Motoriseret tagventilator    

Motoriseret skydevindue    

Manuelt skydevindue    

Belysning

Spær med LED    

Projektørliste med LED    

Kabelkanal    

Underkonstruktion til Solarlux udestue

Skyde-dreje-systemer SL 25/SL 25R/SL 25 XXL    

Skydesystem SL 20e    

Foldedør SL 35/SL 45    

Fast indglasning    

SAMMENLIGNING MELLEM SYSTEMERNES YDELSESKARAKTERISTIKKER

(1
) 
yd

er
lig

er
e 

ta
gf

or
m

er
 p

å 
fo

re
sp

ør
gs

el
 (2

)  A
fh

æ
ng

ig
 a

f 
sn

el
as

t,
 s

pæ
ra

fs
ta

nd
e,

 g
la

sv
æ

gt
e

(3
)  Y

de
rl

ig
er

e 
ta

gh
æ

ld
ni

ng
er

 p
å 

fo
re

sp
ør

gs
el

 (4
)  A

ng
iv

 v
en

lig
st

 s
tø

rr
el

se
 (

se
 s

. 3
0

)

technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

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

technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

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

technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL16_Wa_ue
technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL15_Wa_ue



technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL16_Wa_ue

technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL16_Wa_ue



technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL16_Wa_ue

SLD ACUBIS 

Vægtilslutning  

Spær

Tagskæg 

SDL ATRIUM PLUS 

Vægtilslutning  

Spær 

Tagskæg

SDL ANOVA

Vægtilslutning  

Spær

Tagskæg

SDL AURA

Vægtilslutning  

Spær

Tagskæg

UDESTUERNES  
TEKNIK
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SDL ACUBIS
Detaljesnit

Vægtilslutning

Spinkle, indvendige spær med belysning. 

Kan også udføres med stålforstærkning  

for høje snelaster.

Vægtilslutning i én del med ledningskanal, 

der muliggør en skjult ledningsføring.

Spær
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52 – 53UDESTUERNES TEKNIK

Tredelt komponent bestående af tagskæg, rende 

samt den 253 mm høje afskærmning, kan udvides 

med belysnings- eller solafskærmningsprofil. 

Tagskæg uden tagudhæng
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Vægtilslutning

SDL ATRIUM PLUS

Tre spinkle spærtyper afhængigt af de  

statiske krav; kan efter frit valg også  

udføres med Led-lamper kanal.

Vægtilslutning i én del til udvendige spær, 

med kabelkanal til skjult ledningsføring. 

Spær

Detaljesnit
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54 – 55

Tagskæg til varianter med variabelt  

tagudhæng. Vandafledningen sker via  

den forhængte rende.

Tagskæg i én del med udvendig  

afrundet Softline-profil.

Tagskæg uden tagudhæng Tagskæg med tagudhæng

UDESTUERNES TEKNIK



54

40

technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL15_Wa

15
6

70

technische Änderungen vorbehalten

----
Terrrassendach

10/2018

R:\doku\Prospektvorlagen\Bereichtsprospekt\BP_TD.dwg, SL15_Sparren

SDL ANOVA

Vægtilslutning

Udelt, indvendigt spær, der kan udføres  

i forskellige design (fx med hul) eller 

fordoblet foroven for at kunne integrere 

skydeevnen.

Spinkel vægtilslutning, der egner  

sig til højere snelaster. 

Spær

Detaljesnit
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56 – 57UDESTUERNES TEKNIK

Udelt, rundt tagskæg, der i kombination  

med spærprægningen muliggør en hurtig  

og enkel montering. 

Tagskæg med tagudhæng
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Vægtilslutning

Spinkelt, indvendigt spær af limet lameltræ  

fra certificeret skovbrug. Kan efter frit valg 

også udføres med LED-lamper kanal, der  

nemt kan sættes på, og som ikke påvirker  

spærrets statik.

Indvendig vægtilslutning af limet lameltræ 

uden synlig forskruning, fås efter frit valg 

også med kabelkanal. 

Spær

Detaljesnit
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Tagskæg af lameltræ med variabelt tagudhæng, 

hvor spærret bliver gradvist smallere, i takt 

med at tagudhænget bliver større.

Tagskæg med tagudhæng
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TILLID TIL EN  
STÆRK virksomhed

OM SOLARLUX

OM SOLARLUX



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

foldedøre, vinterhaver og facadeløsninger. Virksomheden blev grundlagt af Herbert 

Holtgreife, den har hovedsæde i Niedersachsen, nærmere bestemt i Melle, og ledes i 

anden generation af sønnen Stefan. Solarlux satser dog især på sine medarbejdere: 

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

lievirksomhedens succes – hele verden rundt.

Den miljøvenlige produktion, produktionsanlæggenes egen fabrikskontrol samt over-

holdelse 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.

EN SÆRLIG FAMILIEVIRKSOMHED
Jordnær, innovativ og engageret
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"DER ER OPRINDELSE  

OG DER ER FREMTID.  

VI UDLEVER BEGGE DELE."

OM SOLARLUX



HVAD STÅR SOLARLUX FOR? PRODUKTIONEN
 · Indehaverledet familievirksomhed 

· Certificeret virksomhed i henhold til ISO 9001 

· Egen forsknings- og udviklingsafdeling 

· 800 medarbejdere i hele verden 

· Succesrige projekter gennemført i over 60 lande 

· Socialt engagement samt ansvar for mennesker og natur

 ·  55.000 m2 stor produktionsafdeling i  

Melle i Niedersachsen, Tyskland

 · En fabrik med topmoderne maskiner 

 · Egen lakeringslinje og pulverlakering 

· Bæredygtig og energibesparende 

· Certificeret i henhold til miljøstandarden ISO 14001

SOLARLUX-VERDENEN



SOLARLUX-PRODUKTER
 · Produktion "Made in Germany" 

 · CE-mærket 

 · Certificeret og uafhængigt testet 

 ·  Prisbelønnet med tyske og internationale designpriser 

 · Forsynet med optimal profiloverflade 

 · Lever op til de højeste kvalitetsstandarder 

 · Fremstillet individuelt efter kundeordre

SOLARLUX-SERVICE
 · Optimal rådgivning

 · En leverandør til det hele

 ·  Efterlader det hele pænt og rent  

efter monteringsarbejdet

 ·  Professionel afvikling af private  

og offentlige byggeprojekter

 ·  Vedligeholdelses- og serviceaftaler  

også efter projektafslutning



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.

Hold dig løbende orienteret

FØLG SOLARLUX OGSÅ DIGITALT 
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5
6

-7
0

6
-1

2
5

0
-9

0
0

 /
 11

.2
0

18
 /

 R
et

 t
il 

te
kn

is
ke

 æ
nd

ri
ng

er
 f

or
be

ho
ld

es


