
Ett vackert och funktionellt uterum ökar känslan av det vi kallar för 
vardagslyx. Det inglasade uterummet blir en plats för njutning med 
sommarkänsla från tidig vår till sen höst. 

Med nya systemet ”Green Room” blir året längre. Här du kan läsa om 
våra alternativ som länkar samman vardagsrummet med trädgården. 

VARDAGSLYX

Vår unika systemlösning integrerar uterummet med husets 
yttre. Glöm fyrkantigt och stelt utseende, vårt profilsystem har 
linjer och former som inte bara är attraktivt att titta på utan 
förbättrar profilsystemets stabilitet och funktion.

Samtliga ingående komponenter i profilsystemet ”Green 
Room” är testade under  extremt hårda förhållande. Vi vågar 
därför lämna hela fem (5) års funktionsgaranti.

Förutom funktionsgaranti lämnar vi även en efterköpsgaranti 
vilket innebär att vi lagerför alla ingående komponenter i 
minst 10 år.

Green Room tillverkas alltid efter våra kunders mått eftersom 
inget uterum är det andra likt. Fönster och dörrar tillverkas i 
ändamålsanpassade maskiner i vår fabrik i Linköping.
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STOMMAR
Vi saluför limträstommar av svenskt 
limträ i hållfasthetsklass L40 för balkar 
och LK30 för stolpar. Förutom att limträ 
är vackert att se på är det också starkare 
än vanligt virke med samma dimension. 
Dessutom vrider sig ej limträ som vanligt 
virke kan göra.

Bearbetning av limträ utförs enkelt 
med vanliga verktyg. Sammanfogningen 
mellan stommens olika delar sker med 
byggbeslag, skruv och spik.

Vårt standardsortiment av stomsatser 
levereras med viss överlängd för exakt 
tillkapning på platsen. Stomsatserna 
finns både för pulpettak och för sadeltak. 

TAK
Inglasningen blir aldrig bättre än taket. 
För att få ett funktionellt uterum bör 
taket ha isolerande egenskaper.

Vår takkonstruktion med 16mm slagtålig 
polykarbonat är den vanligaste och mest 
prisvärda. Taket har ett genomtänkt 
profilsystem och passar nästa överallt. 
Skivorna kan erhållas i opalvit, rökfärgad 
eller klar kulör. 

Gummilist av ERDM-
gummi garanterar en 
lång livslängd.

Handtag med 
snäppfunktion

4 mm fönsterglas, 
energiglas, säker-
hetsglas

Spårprofil med 
dränering

Spårprofil med 
dränering

Riktiga hjul 
med rostfritt 
kullager

Borstlist ger en mjuk gång

GR04
Smarta funktioner

5-skikts fackverks-
konstruktion



VA R D A G S LY X
F Ö R  V I L L A Ä G A R E

E X E M P E L
Tannefors Glas har levererat ett flertal altaninglasningar till nöjda kunder. 
Har ser du ett axplock av dessa. 

Tannefors Glas
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING

Besöksadress: Sunnorpsgatan 8

Telefon: 013-14 69 50
Fax: 013-13 49 13

I N G L A S N I N G A R

info@tanneforsglas.se
www.tanneforsglas.se
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