
Vinterhager
symbiose mellom hus og hage
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Vi er produsent av vinterhager, aluminiumvinduer og-dører, 
og alle slags ikke-standard tak og takvinduer. Vi har operert i 
markedet siden 1996. Vårt hovedprodukt er vinterhager. Vi 
utfører dem i vår fabrikk i henhold til løsninger fra ledende 
systemleverandører som TS-aluminium, Aliplast, Aluprof, 
Alusystem, Climax, Wiga System. Vi har godkjenninger og 
sertifikater for en godkjent entreprenør av vinterhager 
innenfor ovennevnte systemer, samt tillatelser til 
å produsere aluminiumkonstruksjoner innenfor disse 
systemene.
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Inviter sola inn i ditt hjem
Vinterhager, som kalles også oransjerier, har blitt 
kjent i Europa i århundrer og nå opplever de 
markant vekkelse 

Moderne husarkitektur legger økende vekt på store 
glassdekkede områder. Vinterhager er en ideell løsning for de 
som ønsker å nyte sola uten å utsette seg for vind og kulde. 
Ekstra boareal gir mulighet til å slappe av i omgivelse av 
grøntområde gjennom hele året. Vinterhager er kreative tilbygg 
utført av aluminiumprofiler, glass og andre elementer som 
velges etter behov. De forbedrer husets termisk balanse og har 
positiv innvirkning på beboers helsetilstand. Avhengig av 
bruksformål kan vinterhager deles inn mellom de som har 
varmeisolasjon og vinterhager uten den. Alt dette avhenger av 
deres bruksformål. Dersom hagerommet skal brukes i løpet av 
vinteren, sent på høsten og tidlig på våren, skal dets 
konstruksjon isoleres mot frost og utstyres med isolerglassruter. 
Mens hager, som er ment å bli brukt ved utetemperatur over 
null, kan konstrueres med profiler uten varmeisolasjon og med 
enkle glassruter.
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Bo i din hage hele året

Uisolerte hager er en perfekt måte å skape 
et komfortabelt boareal på, omgitt av natur 
og fylt med naturlig sollys

Uisolerte hager kan benyttes hele året som boareal. Vi 
anbefaller dem særlig for de som setter pris på estetikk og 
komfort ved bruk av interiører. Vinterhage er en 
konstruksjon som har minst én veggoverflate og en større 
del av taket laget av gjennomsiktig material. Luftings- og 
skyggingsmuligheter tillater å bruke dem på mange 
måter. De tjener ofte som solbelyste stuer, spisestuer, 
studioer og ikke så skjelden som svømmebassenger eller 
soverom med utsikt over stjernehimmelen. Tilkobling 
med bygningen er konstruert i henhold til den nyeste 
byggingsteknikken. Vi oppfyller alle byggeforskrifter og 
rettslige standarder innenfor byggeplanlegging og 
takket være det er konstruksjoner av våre vinterhager 
tilpasset permanent bruk.

Det er mulig å montere et varmeanlegg som skal 
beregnes og være i samsvar med kravene til 
boligbygninger. Temperaturjustering er det samme 
som inne i huset. Varmeanlegget er utført slik at det 
muliggjør konvensjon av luft fra det kuleste stedet 
i vinterhagen. Den mest foretrukne varmekilden for 
vinterhage er et vannbårent- eller elektrisk 
gulvvarmesystem. Det monteres på en varmeisolert 
betongplate. Det beste underlaget for gulvvarme er 
belegg med keramiske- eller steinfliser, fordi det 
hemmer varmestråling i minst mulig grad. Om 
sommeren kan vippevinduer og utvendige 
rullegardiner, som begrenser solinnstråling av hagen, 
beskytte mot det tropiske klimaet. Frodige 
potteplanter er en utmerket måte å oppnå ytterligere 
skyggelegging av interiøret på.
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Skaff deg ekstra plass og spar 
energi hver dag

Isolert hage er et perfekt eksempel på miljøvennlig design

Den er en ideell løsning for å lage en glasskonstruksjon 
som er atskilt fra huset med en dør, eller i tilfelle av 
velisolert konstruksjon med f.eks. dobbeltglass med to 
eller tre glassplater, kan det skape en forlengelse av 
leilighet. Dens interiør kan pyntes med tropiske planter 
eller overvintrende planter (her kan man anvende 
konstruksjon uten termisk isolasjon). Konstruksjonen 
fungerer som en buffersone mellom boligdel av huset og 
området som finnes utendørs. Takket være god 
varmeisolasjon er vinterhager en enkel måte å spare 
oppvarmingskostnader fordi de akkumulerer varme inne 
og kan således overføre den til innside av bygningen 
gjennom en åpen dør eller kan være en forlengelse av 
huset og utgjør dets integrert del. Dette skjer fordi glass 
passerer solens strålingsvarme som ikke kan slippe 
tilbake ut og forårsaker økning av temperatur i vår grønne 
stue.
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Prosjekt tilpasset dine behov

Den ideelle sammensetningen krever 
profesjonell forberedelse

En moderne vinterhage kan ha flere funksjoner. 
Når man valger en bestemt løsning, analyserer 
man forventninger som man forbinder med 
interiøret. Det er best når man gjør dette i fasen da 
arkitektonisk konsept av huset skapes. Det vil 
tillate for en sammenhengende form med 
interessant variert struktur og nøyaktig plan for 
kobling av vinterhage med bygningens vegger. 
Takket være planlegging fra bunnen av, kan vi 
bruke alle fordelene med et ekstra rom på mest 
effektivr måte. Man kan også bygge en interessant 
og praktisk vinterhage ti l  den allerede 
eksisterende bygningen. Det er mest viktig at 
vinterhagen skaper en sikker og holdbar 
konstruksjon.

Dens form skal være konstruert slik at den ikke 
blir skadet på grunn av tung snølast og svært 
sterke vindkaster. Det er også veldig betydelig 
å velge de beste materialene og ytterligere 
elementer som vil bestemme om senere bruk og 
funksjonalitet. Ved valg av vinterstue eller 
innglasset balkong følger vi en detaljert analyse 
av kostruksjonsstyrke og dreneringssystem. 
Vi deler gjerne vår erfaring innenfor valg av lys 
og rullegardiner. Det er mulig å bruke både 
utvendige og innvendige rullegardiner som 
beskytter mot for stor mengde sollys ved hjelp av 
justerbar vipping av lameller.
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Med våre taksystemer er det mulig å oppnå et stort utvalg 
av former og design - fra enkle former med pulttak til 
komplekse design med flerkantet base og saltak

Muligheter ved 
konstruksjonsutførelse

Konstruksjon av vinterhage må sikre en god termisk isolasjon 
i vinterdager. Materialet, som vinterhagen er laget av, både glass og 
aluminium, må utgjøre en termisk barriere som skiller det indre av 
vinterhage fra væreforhold utenfor huset. Det beste forslaget er 
systemer med isolerte aluminiumsprofiler. De er produsert spesielt 
for vinterhager. De er preget av variert form og design, samt veldig 
rikt utvalg av farger. Disse profilene må brukes sammen med lav-E 
dobbelt glass. De har gode isolerende egenskaper og god 
permeabilitet av lys. Med et bredt spekter av systemets tilbehør for 
kobling og etterbehandling, kan vi gi konstruksjonen en tradisjonell 
eller moderne karakter. Man kan benytte et bredt spekter av vindus- 
og dørsystemer i vegger i taket. Ulike typer vinduer og skyvedører, 
samt tilt/skyvedører og foldedører er preget av funksjonalitet og 
tillater å oppnå et stort åpningsområde. Det grunnleggende 
elementet i taket i vinterhagen er taksperrer med ulike seksjoner, 
avhengig av ønskede lastekapasitet og belastning av taket. Takket 
være forsterkningsprofiler plassert i sperrene, er det mulig å oppnå 
store takspaner som er nødvendig for å skape et brukbart areal må vi 
ha til rådighet.
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Solid tak
Er basis for sikker og holdbar 
konstruksjon
Ved prosjektering av et tak benytter vi spesialisert 
programvare som lar oss beregne nødvendige 
parametre, bl.a. riktig helling av taket samt løsning for 
å koble taket med sideveggene. Man kan bruke et bredt 
spekter av fyllinger av forskjellige typer og tykkelser for 
urførelse av takkonstruksjonen. Vårt tilbud inkluderer en 
p o l y k a r b o n a t  g l a s s ,  s a m t  g l a s s  m e d  l a v  
varmeoverføringskoeffisient, glassruter med spesielt 
beskyttende belegg mot ultrafiolett stråling, anti-
reflekterende glassruter (speileffekt), sikkerhetsglass, 
innbruddssikre glassruter. Vi anbefaler bruk av 
glassmalerier, fargede dekorative filmer eller spesielle 
beskyttende filmer.
Et svært viktig element i vinterhagens konstruksjon er 
en renne der regnvann rennes ut av taket og ikke 
nedover glassvegger. Systemet sikrer drenering av vann 
som strømmer ned fra taket til rennen, og deretter 
gjennom dreneringsrør til avløp. Rennen fungerer også 
som en bærebjelke som overfører vekt av taket på 
vertikale søyler og fundament.
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Varmt interiør
Takket være perfekt isolasjon
Konstruksjon og montering av vinterhager oppfyller 
kravene innenfor tetthet og hindrer dannelse av 
såkalte kuldebroer. Elementene som brukes oppfyller 
kravene i forbindelse med anbefalinger angående 
isolasjon av konstruksjonen. Termiske barrierer, som er 
laget av isolasjonsmaterialer, er bygget inn i profilene. 
Takket være disse elementene, samt bruk av aerogeler 
og isolasjonsskum, er det mulig å sikre høy isolasjon av 
konstruksjonen, og dermed redusere energitap, dvs. 
kostnader for oppvarming, samt unngå kondensasjon. 
Termisk barriere forbedrer også akustisk isolasjon av et 
rom. Tetthet av taket er sikret ved hjelp av EPDM 
pakninger og tilpassede kamrer i profiler som er egnet 
til å drenere vann og kondensert damp, samt 
å ventilere og tørke de indre områdene av den lukkede 
konstruksjonen. Vegger og tak i vinterhagen skaper en 
barriere mot regn, vind og lave temperaturer. De må 
være tette slik at det ikke forekommer noen lekkasjer. 
Gode profiler er utstyrt med pakninger og et system av 
dreneringskanaler. Pakninger finnes på taksperrer, 
renne, møneprofil og tilkoblingssted for veggen og 
hagen.
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Vi tar vare på 
detaljer

Under produksjon av hver vinterhage. Den er 
nøyaktig gjennomtenkt av både konstruktører 

av profilsystemet og av oss 
i løpet av konstruksjonens design, produksjon 

og montering på et ønskelig sted.
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Bæreprofiler av oransjeri monteres slik at de er i stand 
til å motstå sterke vindtrykk og snølast

Montering av vinterhage

En svært viktig del av en vel utført vinterhage er 
r i k t i g  u n d e r g u l v ,  d e t  v i l  s i  e n  s o l i d  
betongfundament, som er armert og termisk 
isolert. Før montering er aluminiumsprofiler kuttet 
til ønskelig størrelse og forhåndsmontert i 
anlegget som hele konstruksjon, og blir tilpasset. 
De enkelte strukturelementene utgjør bæreverket 
av vinterhagen. Den er festet til fundamentet og 
stålvegger ved hjelp av ankere og døblinger.
Mellomrom mellom veggene og profiler fylles ut 
med polyuretanskum og ekspansjonsskum. Dette 
skal beskytte mot at varme rømmer fra det 
oppvarmede interiøret. Skummet må eksternt 
beskyttes mot sollys og fuktighet. Slik beskyttelse 
sk a l  s ik res  med bruk  av  se lvk lebende 
ekspansjonsbånd av polypropylen som festes 
mellom veggen og hagen, samt et riktig formet 
beslag som dekker denne koblingen.
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