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Bo stort i åpne rom

I mer enn 35 år har Solarlux stått for utmerket kvalitet i fleksible glassløsninger for både 

offentlige og private rom. Glassfoldeveggen har vært midtpunktet i dette familieselskapet på 

det internasjonale markedet helt siden starten. I motsetning til en klassisk skyvedør, hvor en 

stor glassflate er synlig også i åpen tilstand, kan de enkelte elementene i glassfoldeveggen 

foldes sammen sideveis til en smal panelstabel. Resultatet: Store glassfronter som lar seg åpne 

nesten 100 % og som samtidig leverer maksimal beskyttelse i lukket tilstand.

GLASSFOLDEVEGGER FRA SOLARLUX
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DESIGN, MATERIALE,  
ÅPNING – frihet PÅ  
ALLE MÅTER

MANGFOLDIGE DESIGNMULIGHETER MED GLASSFOLDEVEGGER
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ROM FOR INDIVIDUALITET

Den perfekte funksjonalitet, designfrihet takket være høykvalitets materialer og 

grenseløs kombinasjonsevne gjør glassfoldevegger optimalt anvendelige til mange 

ulike prosjekter. Enten det er et system i produktfamilien av glassfoldevegger som 

er uisolert eller har høy varmeisolering til bruk i passivhus – glassfoldeveggene 

byr på nesten uendelig mange bruksmuligheter. 

For grenseløse muligheter
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BRUKSOMRÅDET

Mulighetene med en glassfoldevegg er nesten ubegrenset. De kan brukes som 

påbyggingselement i kombinasjon med en vinterhage, hvor glassfoldeveggen kan 

åpnes nesten helt, til svømmebassenget og som alternativ til terrassedør eller 

klassisk vindu. Naturligvis også i offentlige bygninger som inngangsparti, innglas-

sing av en VIP-losje på stadion eller som fasadeløsning på brystning – glassfolde-

veggen er førstevalget overalt. 

 01 Fleksibel rombruk – glassfoldeveggen som romdeler · Best i Nederland 02 Lys og luft til svømmebassenget · Nottuln i Tyskland  

03 Skreddersydd løsning for vinterhagen · Delden i Nederland 04 Alternativet til klassiske vinduer · Hamburg i Tyskland

01 02 03
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DU FINNER MER  

INSPIRASJON OG  

REFERANSER I VÅR  

SPACES-APP

01 Innglasset balkong skaper mer rom · Hattingen i Tyskland 02 Fleksibilitet for restauranter og butikkinnganger · Köln i Tyskland  

03 Optimal sikt for sportsarenaer · Mainz i Tyskland

02 03
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Solarlux-glassfoldeveggene kan åpnes inn- eller utover og foldes sammen mot 

venstre og / eller høyre, og byr slik på utallige åpningsvarianter. De enkelte glasse-

lementene kan åpnes og lukkes over hele flaten med bare få håndgrep. Integrasjo-

nen av dreie-vipp-paneler og vinduselementer byr på enda mer designfrihet.

MAKSIMAL DESIGNFRIHET



KONFIGURASJONSEKSEMPLER
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Forest Management
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Solarlux bruker høyverdige materialer som aluminium og tre, som ikke bare byr 

på best mulig designfrihet, men som også opprettholder bærekraft og holdbarhet. 

Gjennom kombinasjonen av patentert teknolgoi blir Solarlux-glassfoldevegger til 

den optimale løsningen for høykvalitets, designorienterte byggeprosjekter.

VÅRE MATERIALER



16 – 17MANGFOLDIGE DESIGNMULIGHETER MED GLASSFOLDEVEGGER

TRE 

Det naturlige materialet for velbehag

Tresortene som bearbeides av Solarlux er sertifisert og leveres fra bærekraftig  

skogbruk. Begge sertifikatene stiller store krav til spesielt bærekraften, den 

miljømessige bærekraften for skogsforvaltning, arbeidskvaliteten og den sosiale 

kompetanse ved skogbruket. Bruken av vannbasert lakk samt en energibesparen-

de produksjon med gjenvinning og gjenbruk av vann og varme, viser også en smart 

omgang med naturressursene. 

De som bestemmer seg for tre som materiale, får dermed et fornybart råstoff, 

individualitet og behagelige boligarealer. Solarlux etterkommer dette ønsket på alle 

måter. I tillegg til standardtresortene gran og furu, kan vi – avhengig av hardheten – 

også bruke andre tresorter. Overflatebehandlingen er også helt individuell. Enten 

det er lasurmalt, håndoljede overflater eller heldekkende lakk: Du får naturligvis 

Solarlux-produktet ditt i enhver farge, helt uavhengig av produsenten.

ALUMINIUM 

Det holdbare materialet

Holdbart og nesten vedlikeholdsfritt – dette er lovnader som aluminium står inne 

for. Også ønsket om å være miljøvennlig oppfylles ved aluminiumsproduksjonen. 

Solarlux er nemlig sertifisert i henhold til den tyske materialresirkuleringen A.U.F., 

som bekrefter miljøsikker og ressursskånende resirkulering av aluminium. Hver 

glassfoldevegg av aluminium kan bygges i enhver fargetone, helt etter kundens 

eget ønske – selvfølgelig også i spesialfarger, eloksert eller DB.
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VÅRE FARGER

SOLARLUX SIN FARGEVERDEN 

Den som bestemmer seg for en Solarlux glassfoldevegg, bryr seg om individualitet.  

Solarlux sin fargeverden, som omfatter omtrent 30 RAL-farger, byr på alle far-

gepalettens farger i enten matt eller silkematt, helt uten prispåslag Dermed kan 

du velge riktig farge på hver glassfoldevegg i forhold til din innredning og boligens 

design. Den høyeste overflatekvaliteten oppnås med fabrikkens egne beleggings-

anlegg – ett av de mest moderne i Europa.



18 – 19

SOLARLUX SIN OVERFLATEBESKYT-

TELSE ER SERTIFISERT IHT.  

INTERNASJONALE STANDARDER

SOLARLUX SINE SPESIALFARGER 

Umiskjennelige overflater for enestående prosjekter 

Hvis du vil skape et helt spesielt miljø med glassfoldeveggen din, kan du natur-

ligvis også velge spesialfarger i DB, RAL og eloksert eller også gå for en over-

flatebehandling med spesielle lakkeffekter (f. eks. produsentens Tiger). Nesten 

ethvert kundeønske kan realiseres, du kan selvfølgelig også ha ulike farger på 

inn- og utsiden.

MANGFOLDIGE DESIGNMULIGHETER MED GLASSFOLDEVEGGER



MAKSIMAL ÅPNING OG SLANKE FRONTER 

Den viktigste egenskapen til glassfoldeveg-

gene er trekkspillpinsippet de foldes sammen 

etter, noe som muliggjør en maksimal åpning 

på nesten 100 %. Lukket er den slankeste 

mulige frontbredden kun 99 mm i panelskjøt.

SIKKERHET OG INNBRUDDSSIKRING 

Glassfoldeveggene er høykvalitets og meget 

stabile. Standarder i henhold til innbrudds-

sikringsklasse RC2 oppnås uten problemer.

VARME- OG LYDISOLASJON 

En glassfoldevegg garanterer de beste var-

meisolasjonsverdier og kan, alt etter system 

og utrustning, også brukes i passivhus. Ly-

disolasjonsklassen som oppnås garanterer en 

stille bolig, også i områder med mye trafikk.

BARRIEREFRIHET OG KOMFORT 

Barrierefrihet med gulvskinner som egner 

seg til boligarealer, i tillegg til holdbar løpe-

vogn og -rulle i rustfritt stål, gjør glassfolde-

vegger meget komfortable.

EN OVERSIKT OVER FORDELENE  
MED GLASSFOLDEVEGGER



DETTE TILBYR SOLARLUX

 · Intensiv rådgivning og planlegging 

 · Patenterte tekniske detaljer

 · Lang levetid og høy kvalitet 

 · Produksjon «Made in Germany» 

 ·  Systemer sertifisert av nasjonale  

og internasjonale institutter 

 ·  Filigrane profilfronter med 99 mm  

i panelskjøt

 ·  Maksimal gjennomsiktighet og fleksibilitet

 ·  Teknisk fremragende konstruksjon  

og montering

 ·  Overholder alle gjeldende  

standarder og forskrifter
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EN NY DIMENSJON  
FOR ÅPNE boliger

SYSTEMER FOR ALLE BEHOV
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Produktfamilien av glassfoldevegger med 

systemer av aluminium, tre eller en kombi-

nasjon av tre / aluminium byr på avgjørende 

fordeler: Perfeksjonerte, patenterte tekniske 

detaljer som løpevogn, panelsentreringen 

TwinX®, barrierefrie gulvskinner eller ram-

metildekking brukes på alle systemer i hele 

utvalget, mens de spesifikke behovene til 

tre- eller aluminiumprofilen underligger sine 

egne tekniske hensyn. 

Dette «systemet for alle muligheter» byr 

også på fordeler ved montering: Takket 

være bruk av like deler samt gjennomtenkt 

beslagteknikk, drar alle systemene i produkt-

familien av glassfoldevegger fordel av enkel 

justering og rask montering. Slik skapes det 

ikke bare maksimalt handlingsfrihet, men 

også en problemfri prosjektavvikling.

SYSTEM- 
UTVALGET

ECOLINE, HIGHLINE, WOODLINE 

OG COMBILINE: DEN NYESTE 

SYSTEMGENERASJONEN 
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ECOLINE 

 · Installasjonsdybde på 67 mm

 · Frontbredde på 99 mm

 · Glasstykkelse fra 5 – 36 mm

 · U-verdi ≥ 1,1 W / m2K

 ·  Panelstørrelse på opptil 1 m  

bredde, 3 m høyde

 · Panelvekt på opptil 90 kg

HIGHLINE

 · Installasjonsdybde på 84 mm 

 · Frontbredde på 99 mm

 · Glasstykkelse fra 22 – 60 mm

 · U-verdi ≥ 0,8 W / m2K

 ·  Panelstørrelse på opptil 1,1 m  

bredde, 3,5 m høyde

 · Panelvekt på opptil 110 kg

De to varmeisolerte glassfoldeveggsystemene Ecoline og Highline byr, til tross for 

sine ulike installasjonsdybder (67 mm og 84 mm), gjennomgående på en slank 

frontbredde på kun 99 mm i panelskjøt. Dette er på grunn av kjernen i glassfolde

veggen, nemlig bionicTURTLE®: et flerfunksjonelt isolasjonstrinn, som forener  

flere ulike tekniske detaljer. Formen muliggjør meget slanke profiler – selv ved 

store og tunge paneler. Den tjener også til montering av lås og beslag, og sikrer 

perfekt isolering.

De smaleste frontene, patentert teknologi

ECOLINE OG HIGHLINE
ALUMINIUM



PRISVINNENDE DESIGN  

Det at de to systemene Ecoline og Highline ikke bare overbeviser på det funksjonelle  

plan, men også med tanke på design, bekreftes også av internasjonalt anerkjente 

fagjuryer. Den nye glassfoldeveggen har nemlig utmerket seg fire ganger allerede.
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Bo både behagelig og moderne: Hvis dette er den riktige kombinasjonen for deg, 

passer glassfoldeveggen Woodline helt perfekt. Profilen er laget av laminert 

kvalitetstre, og systemet får ekstra stabilitet ved hjelp av panelenes spesielle 

hjørnebraketter. Blindrammen består av en aluminiumkonstruksjon, som skjules 

både inn- og utvendig av lister i heltre. Den smale frontbredden på bare 143 mm 

i panelskjøtet leverer maksimal gjennomsiktighet også i lukket tilstand – det blir 

ikke mer naturnært enn dette.

WOODLINE

 · Installasjonsdybde på 86 mm 

 · Frontbredde på 143 mm 

 · Glasstykkelse fra 28 – 48 mm

 · U-verdi ≥ 1,0 W / m2K

 ·  Panelstørrelse på opptil 1 m  

bredde, 2,8 m høyde

 · Panelvekt på opptil 100 kg

WOODLINE

Behagelig bomiljø med individualitet
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TRE



COMBILINE

 · Installasjonsdybde på 86 mm

 · Frontbredde på 147 mm

 · Glasstykkelse fra 28 – 48 mm

 · U-verdi ≥ 1,1 W / m2K

 ·  Panelstørrelse på opptil 1 m  

bredde, 2,8 m høyde

 · Panelvekt på opptil 100 kg

 ·  Særlig høy værbestandighet  

med påmontert tildekkingsprofil 

i aluminium

Glassfoldeveggen Combiline garanterer den høyeste værbestandigheten, takket 

være sine tre- / aluminiumprofiler. Dette systemet har også en installasjonsdybde 

på 86 mm i panelprofilen, hvor en kantet tildekkingsprofil i aluminium settes på 

utenpå treprofilen. Blindrammen består av en aluminiumkonstruksjon, hvor innsi-

den av rammen er belagt med lister i heltre. Tetningen skjer med to tetningsflater 

rundt det hele, noe som garanterer optimal drenering av systemet.

COMBILINE

Kombinasjonen for perfekt værbestandighet

Tre / aluminium
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TILBEHØR I SÆRKLASSE

SKYGGING 

Solarlux sine plisserte gardiner byr både på 

optimal beskyttelse mot solstråler og mot 

innsyn. De plisserte gardinene kan stanses 

trinnløst i hvilken posisjon du måtte ønske 

og utgjør slik et perfekt vern mot innsyn. 

Gardinene er tilgjengelig som enten 1- eller 

2-delte elementer, og stilles til riktig posisjon  

ved å trekke og skyve dem. Den store for-

delen: Monteringen skjer uten ekstra boring 

eller liming, de plisserte gardinene klipses 

ganske enkelt inn i profilen. En eventuell 

ettermontering er dermed helt problemfri.

BELYST GULVSKINNE 

På noen gulvskinnetyper kan trinnbeskyt-

terprofilen 3s-Protection utstyres med 

LED-belysning og skjult kabling, hvis dette 

er ønskelig. Spesielt på kveldstid byr denne 

belysningen på en spesiell stemning. Denne 

orienteringshjelpen gjør dessuten at frem-

kommeligheten til inngangsdører og -områder 

opprettholdes for synshemmede personer.

UTSTYRSPAKKER 

Utstyrspakker bringer sammen forskjellige 

komponenter og detaljer, og er tilgjengelig 

for hele produktfamilien av glassfoldevegger. 

Tema som sikkerhet, varme- og lydisolasjon, 

belysning eller komfort kan utvides ved å be-

stemme seg for en utstyrspakke. Sammen-

setningen av pakken er ikke bare attraktivt 

rent prismessig, men gjør også glassfolde-

veggen mer tilpasset.
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Ved utviklingen av glassfoldeveggene våre har vi vært særlig oppmerksom på 

forenlighet: Alle de fire variantene benytter følgende patenterte tekniske detaljer. 

Fordelene er ikke bare åpenbare ved monteringen av glassfoldeveggene, men også 

med deres enestående brukervennlighet.

INNBLIKK I PRODUKTFAMILIEN  
AV GLASSFOLDEVEGGER



LØPERULLE

Optimal lastoverføring

Løperullen i rustfritt stål med doble rilleku-

lelager er lettløpende og støysvak, den kan 

også høydejusteres ved senere innbygging. 

En optimal lastoverføring til løperullen og 

løpeskinnen muliggjør opptak av større pa-

nelvekt. Hele løpemekanismen i rustfritt stål 

krever lite vedlikehold og er slitasjefri.

LÅSING 

Sikkerhetsstandard iht. RC2

Solarlux-spesiallåsen med 24 mm inngrep 

oppover og nedover i rammen byr på høy 

sikkerhet. Her kan man velge en låsover-

våking med reed-kontakter samt skjult 

kabelføring, i tillegg til utførelse med RC2 

eller RC2N.

TWINX® 

Gjennomgående paneldesign

Den skjulte panelsentreringen TwinX® står for 

gjennomgående, homogent paneldesign (kun 

de øvre og nedre båndene er synlige). Den 

midtstiller panelene i forhold til hverandre, 

stabiliserer dem ved høy vindlast og sørger 

for en jevn skjøteovergang. En annen fordel 

er de gjennomgående, uavbrutte tetningene.
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RAMMETILDEKKING 

Homogene fronter 

Rammetildekkingen av svart polyamid gjør 

at ingen av skruene er synlige. I tillegg kan 

hulrommet som oppstår mellom profilbunnen 

og tildekkingen brukes for skjult kabelføring 

eller som plass for ekstra konveksjonsav-

slutningstetning.

PANELFESTE 

Sikker åpning og lukking 

Det funksjonelle panelfestet «Comfort Snap» 

byr på den beste betjeningskomforten for op-

timal åpning og lukking av paneler. Med riktig 

lukkerekkefølge er enkel, sikker åpning og 

lukking av dreiepanelet mulig: Etter komplett 

åpning snapper dreiepanelet inn i påfølgende 

panel og frigjøres igjen ved lukking.

TRINNBESKYTTER

Trygge trinn

Solarlux-trinnbeskytteren 3s-Protection 

av aluminium festes i gulvskinnen med et 

klipsfeste. 3s-Protection beskytter også 

løpeskinnen mot tilsmussing og fjernes lett 

ved behov.



JUSTERINGSPROFIL 

Rask utjevning 

Den sideveis justeringsprofilen byr på enkel 

og rask utjevning for paneltoleranser. Bred-

deinnstillingen av panelet skjer i blindram-

men og trenger ikke lenger å utføres for 

hver enkelt panel, slik at tetningstrykket 

mellom panelene forblir likt. Tetningsnivået 

avbrytes ikke av justeringsprofilen.

RENGJØRINGSBESLAG

Optimal betjening

Rengjøringsbeslaget med «Easy Clean Te-

chnology» lar seg komfortabelt låses både 

opp og igjen, og muliggjør lettvint rengjøring 

av panelenes utsider, selv i høyere etasjer. 

Takket være låsemekanismen er feilbetje-

ning helt utelukket. Den nye sikkerhetssper-

ren forhindrer at hengselstiftene faller ut.

MONTERINGSPLATER 

Optimal lastoverføring

Ved rammemontering muliggjør monterings-

platene i rustfritt stål en optimal lastover-

føring i forbindelsesprofilens mest stabile 

område. Tetningsputer som legges inn bak 

skruehodene gjør at festehullene tettes helt 

nøyaktig, slik at absolutt ingen væske kan 

trenge inn.
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Foldeveggen SL 82 av aluminium med structural glazing byr på et helt spesielt  

utseende og oppfyller selv de høyeste krav til design, takket være de plane,  

utenpåliggende glassflatene. Den har mottatt de anerkjente utmerkelsene Red  

Dot Award: Product Design og iF Product Design.

FOLDEVEGGEN SL 82

Prisvinnende design med unikt utseende

KORT OM SL 82: 

 · Aluminiumsystem med structural glazing

 ·  Helglassutseende med profiloverdekkende, avtrappet innglassing

 ·  Glasskantene beskyttes av panelrammer i aluminium som går rundt det 

hele og har en liten frontbredde på bare 8 mm

 ·  Den beste varmeisolasjon iht. tysk forskrift om energibesparelse (EnEV)

 ·  Stabil hulkammerprofil med 4-dobbelt innrullet isolasjonstrinn

 · Høy sikkerhet med integrert komfortlås

 ·  Åpne og lukk elementene fra utsiden med glass- 

gjennomtrengende håndtak og profilsylinder

 · Innfelt gulvskinne uten kant sikrer barrierefri tilgang

SYSTEMER FOR ALLE BEHOV | Helglassfoldeveggen – SL 82

ALUMINIUM



GLASSFOLDEVEGGEN SL 97

Varmeisolasjon for best mulig energibesparelse 

En meget høy varmeisolasjon i SL 97 av tre / aluminium muliggjør en tilnærming til 

passivhusstandarden. Laminert treprofil med 96 mm installasjonsdybde, et ekstra 

lydnivå og trelags innglassing oppnår en U-verdi på ≥ 0,8 W / m2K.

KORT OM SL 97: 

 · Tre- /aluminiumprofilsystem med høy varmeisolering

 · U-verdi på ≥ 0,8 W / m2K  

 ·  Laminert tre med bakluftet tildekkingsprofil  

i aluminium og ekstra lydsjikt

 ·  Systemet er som standard utrustet med  

løpemekanikken angitt nedenfor

 ·  Løpe- og styreskinner er planmontert  

og integrert i systemet

 ·  Utførelser er alltid med dreiepanel

 ·  Panel kan valgfritt foldes inn- eller utover,  

og skyves mot venstre eller høyre

Tre /aluminium
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Alt etter behov kan også bruken av uisolerte glassfoldevegger være smart, for 

eksempel som altaninnglassing på en uisolert fasade, som innglassing under et 

terassetak eller andre steder hvor varmeisolasjon ikke spiller noen sentral rolle, 

eksempelvis også som romdeler.

GLASSFOLDEVEGGENE SL 35 OG SL 45

Vind- og værbeskyttelse for balkonger og terrasser 

KORT OM SL 35 OG SL 45: 

 · Uisolert aluminiumsystem

 · 35 mm eller 45 mm installasjonsdybde

 ·  Ingen foranliggende løpe- og styreskinner

 ·  Nesten slitasjefri, også etter  

10 000 gangers betjening

 ·  Innfelt gulvskinne uten kant  

sikrer barrierefri tilgang

 ·  Tetning mot regn og vind med to  

tetningsnivåer som går rundt det hele

Funksjoner på SL 35 

 ·  Rengjøringsbeslag til rengjøring av 

panelutsidene i høyere etasjer

 ·  Stor stabilitet takket være not-fjær- 

sammenkobling og stabile hjørnefester 

Funksjoner på SL 45 

 ·  En del av panelet kan åpnes innover,  

mens en annen del åpnes utover

 ·  Systemet kan segmenteres opptil 22,5°

ALUMINIUM





ET STORT MANGFOLD  
KREVER oversikt

EN SAMMENLIGNING AV SYSTEMENES FUNKSJONER
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OVERSIKT OVER SYSTEMENE

ECOLINE HIGHLINE WOODLINE COMBILINE

Materiale

Aluminium    

Tre    

Tre /aluminium    

Profil

Varmeisolert    

Uisolert    

Installasjonsdybde 67 mm 84 mm 86 mm 86 mm

Frontbredde på panelskjøt 99 mm 99 mm 143 mm 147 mm

Rammehøyde 0 – 72 mm 0 – 72 mm 0 – 72 mm 0 – 72 mm

Innglassing

Glasstykkelse 5 – 36 mm 22 – 60 mm 28 – 48 mm 28 – 48 mm 

Varmeisolasjonsverdi

U-verdi ≥ 1,1 W / m2K ≥ 0,8 W / m2K ≥ 1,0 W / m2K ≥ 1,1 W / m2K

Panel

Maks. panelmål (maks. bredde, max. høyde) 1 m b, 3 m h 1,1 m b, 3,5 m h 1 m b, 2,8 m h 1 m b, 2,8 m h

Panelvekt 90 kg 110 kg 100 kg 100 kg

Tetthet

Motstandskraft ved vindbelastning iht. NS-EN 12210 B4 B4 C3 B3

Slagregntetting 8A 9A 7A 7A

Luftgjennomtrengelighet 3 3 3 3

Innbruddssikkerhet RC2 / RC2N RC2 / RC2N RC2 / RC2N -
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ECOLINE HIGHLINE WOODLINE COMBILINE

Materiale

Aluminium    

Tre    

Tre /aluminium    

Profil

Varmeisolert    

Uisolert    

Installasjonsdybde 67 mm 84 mm 86 mm 86 mm

Frontbredde på panelskjøt 99 mm 99 mm 143 mm 147 mm

Rammehøyde 0 – 72 mm 0 – 72 mm 0 – 72 mm 0 – 72 mm

Innglassing

Glasstykkelse 5 – 36 mm 22 – 60 mm 28 – 48 mm 28 – 48 mm 

Varmeisolasjonsverdi

U-verdi ≥ 1,1 W / m2K ≥ 0,8 W / m2K ≥ 1,0 W / m2K ≥ 1,1 W / m2K

Panel

Maks. panelmål (maks. bredde, max. høyde) 1 m b, 3 m h 1,1 m b, 3,5 m h 1 m b, 2,8 m h 1 m b, 2,8 m h

Panelvekt 90 kg 110 kg 100 kg 100 kg

Tetthet

Motstandskraft ved vindbelastning iht. NS-EN 12210 B4 B4 C3 B3

Slagregntetting 8A 9A 7A 7A

Luftgjennomtrengelighet 3 3 3 3

Innbruddssikkerhet RC2 / RC2N RC2 / RC2N RC2 / RC2N -

SL 82 SL 97 SL 35 SL 45 

Materiale

Aluminium    

Tre    

Tre / aluminium    

Profil

Varmeisolert    

Uisolert    

Installasjonsdybde 80 mm 96 mm 35 mm 45 mm

Frontbredde på panelskjøt 104 mm 184 mm 100 mm 117,5 mm

Rammehøyde 12 – 97 mm 45 – 108 mm 5 – 70 mm 5 – 64 mm

Innglassing

Glasstykkelse 30 – 38 mm 24 – 46 mm 5 – 18 mm 5 – 20 mm 

Varmeisolasjonsverdi

U-verdi ≥ 1,2 W / m2K ≥ 0,8 W / m2K - -

Panel

Maks. panelmål (maks. bredde x max. høyde) 1 m b, 2,5 m h 1 m b, 2,8 m h 0,9 m b, 2,5 m h 1,1 m b, 2,8 m h

Panelvekt 70 kg 100 kg 65 kg 100 kg

Tetthet

Motstandskraft ved vindbelastning iht. NS-EN 12210 B4 C3 - -

Slagregntetting 7A 7A 4A 4A

Luftgjennomtrengelighet 3 3 2 2

Innbruddssikkerhet - - - -
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46 – 47EN SAMMENLIGNING AV SYSTEMENES FUNKSJONER
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PRODUKTFAMILIEN AV GLASSFOLDEVEGGER
Detaljutsnitt Ecoline – aluminium

Detaljutsnitt Highline – aluminium

Detaljutsnitt Woodline – tre

Detaljutsnitt Combiline – tre /aluminium

Gulvskinnevarianter

Rammeløsninger for elementkombinasjoner

Vinduskarmtilkoblinger

SL 82
Detaljutsnitt – aluminium

SL 97
Detaljutsnitt – tre /aluminium

SL 35 OG SL 45
Detaljutsnitt – aluminium

TEKNOLOGIEN I  
GLASSFOLDEVEGGENE
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Detaljutsnitt Ecoline – aluminium

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt

PRODUKTFAMILIEN AV GLASSFOLDEVEGGER
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Detaljutsnitt Highline – aluminium

Vertikalsnitt

50 – 51

Horisontalsnitt

TEKNOLOGIEN I GLASSFOLDEVEGGENE
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Detaljutsnitt Woodline – tre

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt
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Vertikalsnitt

52 – 53TEKNOLOGIEN I GLASSFOLDEVEGGENE

Detaljutsnitt Combiline – tre / aluminium

Horisontalsnitt
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Ulike bruksområder krever en mengde ulike gulvskinner. Enten du ønsker deg noe 

barrierefritt til boarealet ditt, en løsning med anslag eller fullstendig innrammet, 

som minimumvariant med bare 29 mm bredde – hos oss finner du riktig løsning for 

alle områder. Gulvskinnene utformet til produktfamilien av glassfoldevegger kan 

brukes materialuavhengig, mens løpe- og styreskinnene er integrert i de enkelte 

systemene og er ikke foranliggende.

Gulvskinnevarianter

 · Stueegnet gulvskinne

 · Barrierefri med 14 mm kant

 · Åpnes innover

 · Stueegnet gulvskinne

 · Barrierefri med 14 mm kant

 · Åpnes utover

 · Stueegnet gulvskinne med kant

 · Åpnes inn- og utover
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54 – 55TEKNOLOGIEN I GLASSFOLDEVEGGENE

 · Innfelt gulvskinne

 · Barrierefri uten kant

 · Åpnes inn- og utover

 · Minimal gulvskinne (29 mm smal)

 · Barrierefri med 0 mm kant

 · Åpnes inn- og utover

 · Minimal gulvskinne (29 mm smal)

 · Barrierefri med 14 mm kant

 · Åpnes utover
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Mer komplekse prosjekter krever ofte ikke bare integrering av en glassfoldevegg, 

men også andre elementer som dreie-vipp-panel, faste elementer og overliggende 

bjelke. En gjennomgående modulramme muliggjør, takket være integrerte stolper, 

feste av ulike elementer i en ramme, uten å måtte sammenkoble elementene. Slanke 

fronter garanteres dermed gjennom det hele.

Rammeløsning for elementkombinasjoner

GJENNOMGÅENDE GULVSKINNE

 ·  Barrierefri og stueegnet gulvskinne for 

dreie-vipp-elementet og glassfoldeveggen

RAMMEPROFIL VENSTRE OG HØYRE

 ·  Sideveis rammeprofil for dreie-vipp- 

elementet samt glassfoldeveggens 

hengselside

ØVRE RAMMEPROFIL

 ·  Øvre rammeprofil for det faste  

elementet og vippepanelene

STATIKKBOLT

 ·  Flerfunksjonell, smal statikkbolt for 

overføring av tverrgående belastning

STOLPEPROFIL

 ·  Smale stolpeprofiler mellom dreie- 

vipp-elementer og dreiepanelet på 

glassfoldeveggen

56 – 57TEKNOLOGIEN I GLASSFOLDEVEGGENE
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En tetningsfolie med drypplist i rammesporet sørger for en slagregn- og vindtett 

utførelse. Vinduskarmtilkoblingen under rammeprofilen muliggjør kontrollert av-

ledning av fuktighet i vannførende nivå. Slik unngås vanninntrengning til bygningen.

Vinduskarmtilkoblinger
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58 – 59TEKNOLOGIEN I GLASSFOLDEVEGGENE
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Vertikalsnitt

Detaljutsnitt – aluminium

SL 82

Horisontalsnitt
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Vertikalsnitt

Detaljutsnitt – tre / aluminium

60 – 61TEKNOLOGIEN I GLASSFOLDEVEGGENE

SL 97

Horisontalsnitt
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Detaljutsnitt – aluminium

SL 35

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt
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SL 45
Detaljutsnitt – aluminium

62 – 63TEKNOLOGIEN I GLASSFOLDEVEGGENE

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt





STOL PÅ ET  
PÅLITELIG selskap

OM SOLARLUX

64 – 65OM SOLARLUX



I mer enn 35 år har Solarlux stått for utmerket kvalitet i produksjonen av glassfol-

devegger, vinterhager og fasadeløsninger. Grunnlagt av Herbert Holtgreife, ledes 

dette Niedersachsen-baserte selskapet med hovedkontor i Melle ved Osnabrück 

nå av sønnen Stefan. Solarlux er imidlertid først og fremst sine medarbeidere: 

Rundt 800 engasjerte og iderike medarbeidere rundt om i verden står daglig bak 

dette famileselskapets suksess.

Den miljøvennlige produksjonen, de produksjonsegne fabrikkontrollene samt over-

holdelsen av de høyeste kvalitetsstandarder kan også bevises med sertifikater i 

henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og NS-EN 1090. Sammen med det 

store sosiale engasjementet som har utmerket Solarlux siden starten, blir dette 

familieseskapet til en helt spesiell bedrift.

ET SPESIELT  
FAMILIESELSKAP
Jordnært, nyskapende og engasjert



66 – 67

«VI HAR VÅRT OPPHAV  

OG VÅR FREMTID. VI GJØR 

DET BESTE UT AV BEGGE.»

OM SOLARLUX



HVA STÅR SOLARLUX FOR? PRODUKSJONEN
 · Eierledet familieselskap 

· Sertifisert selskap i henhold til NS-EN ISO 9001 

· Egen forsknings- og utviklingsavdeling 

· 800 medarbeidere over hele verden 

· Vellykket prosjektgjennomføring i mer enn 60 land 

· Sosialt engasjement samt ansvar overfor mennesker og natur

 ·  55 000 m2 stort produksjonsanlegg i  

Melle i Niedersachsen

 · Produksjon med de mest moderne maskiner

 · Egen lakkeringslinje og pulverlakkering 

· Bærekraftig og energibesparende 

· Sertifisert i henhold til miljøstandarden NS-EN ISO 14001

SOLARLUX SIN VERDEN



SOLARLUX-PRODUKTER
 · «Made in Germany»

 · CE-merket

 · Uavhengig sertifisert og testet

 ·  Utmerket med nasjonale og  

internasjonale designpriser

 · Utstyrt med den beste profiloverflaten

 · Overholder de høyeste kvalitetsstandarder

 · Individuelt ferdigstilt i henhold til kundeønsker

SOLARLUX-SERVICE
 · Optimal rådgivning

 · Alt på ett sted

 · Ren montering

 ·  Profesjonell ferdigstillelse av private  

og offentlige byggeprosjekter

 ·  Vedlikeholds- og serviceavtaler er tilgjengelig  

også etter prosjektavslutning



Prosjekter, referanser, nyheter – Solarlux sin verden er i stadig bevegelse og bilder sier ofte mer 

enn 1 000 ord: En god grunn til å besøke nettstedet vårt eller portalen vår mySolarlux, eller 

følge oss på sosiale medier.

Dessuten: Vi setter selvfølgelig også pris på direkte kontakt med deg og besvarer gjerne 

spørsmålene dine enten personlig eller på telefon. Ta gjerne kontakt med oss. Enten du ønsker 

uforpliktende rådgivning, en visualisering av dine personlige ideer eller bare trenger svar på et 

spørsmål – bruk en av de mange måtene du kan ta kontakt med oss på.

Få med deg det som skjer

FØLG SOLARLUX DIGITALT 





solarlux.com
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