
Vintergarden
Överensstämmelse mellan 
hus och trädgård
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Vi är producent av uterum ,aluminium snickerier och även 
atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. 
Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras i vår fabrik 
som är Baserade på lösningar av de ledande system-
leveratörena som t.ex TS-aluminiom, Aliplast, Aluprof, 
Alusystem, Climax, Wiga System. Vi innehar intyg och 
certifieringar som Gör oss till auktoriserad entreprenörer 
av uterum i dessa system och även godkännande till 
Produktion av dessa system av aluminium konstruktioner.
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Bjud in solen till ditt hus
Vintergård ,kallade även för Uterum
Är kända  i Europa sen många åldrad, 
tillfälligt upplever dessa uterum en renässans

Ny moderna hus arkitektur desto mer börjar använda sig av 
stora glas utrymme. Uterum är en perfekt lösning för de 
människor som vill utnyttja solens strålar men inte utsätta sig för 
vindar eller för den kalla luften. Som här i Sverige förekommer 
ofta. Ett extra rum i din konstruktioner av aluminiumprofiler, glas 
och ytterligare element som väljs vid behov. Det finns flera 
användningsområden man kan sitt uterum Till och beroende på 
dessa isoleras utrymmen på olika sätt eller även tidig vår bör de 
isoleras mot frysning, det kan innebära konstruktioner förstärka 
med hjälp av dubbelrutor. Om utrymmet ska istället användas 
när plus temperatur råder kan det då innebära profiler utan 
värmeisolering och fyllning med endast ett glas.
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Ett uterum som du kan 
använa året runt
Varma uterum är en utmärkt ide att skapa ett 
bekvämt Boende omgivet av natur och fylld 
med ljus från slolen.

Varma uterum kan utnyttjas fullt ut under hela året som 
t.ex ett uppehållsrum. Vi Rekommenderar dem särskilt till 
dem personer som uppskattar estetik och komfort av 
taket täckt av Ett transparent material som t.ex glas. 
Möjligheterna att enkelt ventilera eller skugga ett sådant
Rum gör att det kan användas på många olika sätt. 
Rummen används till allt från vanliga kontor till ett rum 
med en pool. Möjligheterna är nästan o ändliga. Men 
oftast används dessa rum till vardagliga rum som, matsal 
,sovrum med barhimmel mellan uterummet och huvud-
byggnad är konstruerad enligt den senaste byg-
gtekniken. Vi uppfyller alla byggnormer och rättsliga
standarder för byggprojekten vilket gör byggnader av 
våra uterum till stadigvarande bruk.

Det finns även möjligheten att installera värme som 
beräknas uppfylla samma krav som  Vanliga 
bostadshus. Temperaturreglering är densamma som i
hela hemmet. Uppvärmningen sker på ett sådant sätt 
att tillåta konvektion av luft från de kallaste punkterna 
i rummet. Den mest föredragna värmekälla för en 
vintergård är vatten /elektrisk golvvärme är plattor 
Gjorda av keramik eller sten under sommaren kan 
öppningsbara fönster eller Externa persienner skydda 
oss från den tropiska klimatet som ibland kan 
förekomma när det blir riktig varmt. En annan utmärkt 
ide att få lite skugga i rummet är krukväxter som kan 
både designa rummet snyggt men även effektivt 
skugga rummet.
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Tjäna extra utrymmet och samtidigt
Spara energi varje dag

Vinterträdgård är ett perfekt exempel på ekokonstruktion.

Är en idealisk lösning till att skapa glas konstruktion som 
är separerat Från huset med en dörr eller i fall med bra 
isolerad Konstruktion med innehavande t.ex med 2 eller 3 
glas Kan vara en förläggning av hemmet. Dess interiör kan 
dekoreras med olika växt sorter. Strukturen fungerar som 
en buffertzon mellan bostadshus och omvärlden. Att 
spara pengar som är dedikerade till att värma hemmet. 
Det beror på att värmen som samlas i uterummet kan lätt 
släppas in I resten av byggnaden genom att helt enkelt 
öppna dörren in till huset. Men varför samlas det så 
mycket varm luft i uterummet? P.g.a av den goda 
isoleringen släpps solstrålarna in i rummet Genom glas 
men har inte tillräckligt med styrka för att hoppa tillbaka 
ut genom glaset och därför stannar kvari uterummet 
vilket ökar temperaturen i vår gröna rum.
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Projektet skräddarsys 
efter dina behov
Den idealiska sammansättningen kräver 
Professionell förberedelse

Modern vinterträdgård ka fylla flera funktioner. 
När vi reflekterar över en viss lösning analyserar  vi 
de förväntningar som förväntas med de inre 
faktorerna. Detta görs som bäst samtidigt med 
skapandet av husets arkitekt konceptet. Detta gör 
att sammanhängandet av anslutning strukturen 
mellan vintergården och byggnaders väggar blir 
mer intressant och helt enkelt mer samman-
hängande ur arkitekturens vinkel. Med  hjälp av att 
planera allting från början kan vi på bästa  sätt 
utnyttja alla faktorer och få uterummet bli så 
perfekt som möjlig. Men  även så kan man bygga 
en praktisk och intressant  vintergång även till en
befintlig byggnad. Det viktigaste är att 
vintergården ska ha en säker och hållbar struktur.

Dess form måste utformas så att den inte skadas 
av den tunga snön som kan falla på Vintrarna, 
eller den enormt starka vinden som ibland kan  
förekomma. Extremt viktigt Är också valet av de  
bästa material och ytterligare faktorer som 
kommer att  avgöra den  Efter föl jande 
användning och funktionalitet. När du väljer den 
inbyggda terrass eller balkong Bygger våra 
tankar på en detaljerad analys av styrkan i 
strukturen och metoden för dränering. Vi kan 
även gladligen dela av oss med våran erfarenhet 
vid valet av ljus och persienner. Det finns både 
interna och externa persienner som skyddar mot 
starka solstrålar Med även en justerbar lutning.

08



09

I vårt sortiment av taksystem har vi stora mängder av 
olika former till er disposition.Allt från enkla till mer
koomplexa med flervinkade tak.

Möjligheten att utföra 
en konstruktion

Konstruktionen av en vintergård måste garantera en bra 
värmeisolering när de kalla svenska vinterdagarna kommer. 
Materialet uterummet är gjort av, både glas och aluminium profiler 
måste göra en barriär som separerar vintergårdens inre med de 
förhållande som råder utanför. Bästa förslag på en lösnig här är ett 
system som är baser på termo isolerade aluminiumprofiler. De är 
producerade form och mängden av möliga färger som finns. Dessa 
profiler har otroligt bra värmeisoliering och släpper även in en stor 
mängd av solstrålar viket gör att rummet kan hålla värmen på 
vintarna. Med ett brett utbud av systemtillbehör kan vige strukturen 
en traditionell eller modern karaktär beroende på hur vill ha det. 
Taket är det möjligt att använda hela sortimentet fönstersystem. 
Funktinalitet i dethära är att det finns många olika typer av fönster. 
Skjutdörrar och vikpartier som gör det möjligt att har en stor öppen 
yta utåt. Den grundläggande delen av teket hos en vintergård är 
taksparrar av olika storlekar beroende på hur nödvädigt 
lastkapacitet och belastning tak.
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Pålitlig tak
Är grunden för en säker och
Hållbar konstruktion
Vid utformningen av taket använder vi till hjälp en 
specialiserad programvara som tillåter att beräkna de 
nödvädiga paramterar taket lutning och även en lösning 
på hur taket ska moneras Ihop med husets väggar. Till 
skapandet av tak konstruktionen kan det användas en 
hel rad med olika typer sortiment fylningar och 
tjocklekar. I vårt erbjudande inkluderas polykarbonat 
plattor och glas med låg permeabilitetskoefficient 
(överföring av värme) fönster täckta med speciella 
skyddsbeläggningar mot ultraviolett strålning anti-
reflekterade säkerhetsglas luckor Vi rekomenderar även 
använding av färgatglas dekorativa folier Eller också 
speciella skyddsfolier En mycket viktig del av strukturen 
i en vintergård är stuprännan. Det gör att vattnet 
kommer dräneras genom taket och hamna i en kanal 
istället för att forsta ner längst glasväggarna som skulle 
göra utsikten sämre och även kunna smutsa ner glaset 
en hel del. Stprännan fungerar också som ett slags balk 
som transporterar Hela takets vikt till den vertikala 
stolparna och byggnadens fundament.
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Varm insidan
Tack vare en utmärk isolering
Konstruktionen och installationen av uterum 
u p p f y l l e r  a l l a  k r a v  f ö r  i n t e g r i t e t  t ä t h e t  
tillämpningsområde och förhindrar uppkomsten av så 
kallade köldbryggor De komponenter som används 
uppfyller alla krav och rekomendiation I området för 
isoleringskonstruktion. Profilerna innehåller i sig 
mellanrum  fyllda  med isoleringsmaterial. Med dessa 
element och användningen av aerogel och isolerande 
skum Är det möjligt säkersälla hög isoleringsstruktur 
o c h  d ä r m e d  m i n s k a  E n e rgi fö r l u s te r  d . v. s  
uppvärmningskostnader och även undvik a 
kondenseringen. Termiska mellanrum i profilerna 
förbättrar även ljudisolering av rummet. Formad 
kammare i profilerna som är utformade för att dränera 
vatten Samt ventilera och torka utrymmen i 
vintergården. Väggar och tak i vinterträdgården är ett 
hinder för regn,vind och låga temperaturer. De måste 
vara tätt för att det ska inte leda till eventuella läckor. 
Goda profiler är försedda Med tätningar och ett 
system av kanaler för dränering.
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Detaljerna 
är viktiga

Detaljerna följer oss i alla steg som leder till 
din nya vinterträdgård.

Till verkningen och slutmonteringen.
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Bärande profilen i vintergård är monterade så att de
Ska klara de starka vindar och för att tåla tyngden 
som Orsakas av snön.

Installationen av din vintergård

En mycket viktig del av en välgjord vinterträdgård 
är en bra grund, d.v.s ett hållbart och förstärkt 
betongfundament med värmeisolering. Innan 
ihop monteringen av vintergården Sker hos våra 
kunder monteras den  ihop först hos oss ivrat 
företag För att testa dess funktionalitet och för att  
eventuellt ta bort fel ifall Sådana uppstår. På så sätt 
kan vi leverera en så bra vara som Möjligt till våra 
kunder vissa av elementen är viktiga än andra, d.v.s 
de som utgör skelettet för uterummet det som 
allting bygger på. Dessa är kopplade med 
fundamentet och  stål väggarna med hjälp av 
plugg. Mellanrummet mellan väggarna och 
profilerna fyller vi i med polyuretanskum  och 
svåband. Det kommer skydda mot läckning av 
värmen från uterummet. Skummet  får inte 
utsättas för solstrålarna eller fuktighet. Svålband  
polipropylenowa  kan skydda skummet från dessa 
faktorer den ska vara monterad mellan väggen 
och uterummet och det  ska älvan finnas en slutlig  
bearbetning  som täcker det hela.
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