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

LIVSKVALITET
FÖR HUSÄGARE

Underhållsfritt • Elegant • Anpassningsbart

Se ditt nya uterum som en investering! Ett välplanerat uterum höjer din livskvalitet  
och blir snabbt den bästa platsen i huset och höjer värdet på ditt hus. 
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tannefors glas
100, 0 86, 4
CMYK



ANPASSNINGSBART

5-skikts fackverks- 
konstruktion

STOMMAR OCH PROFILER

TAK
Vår takkonstruktion med 16 mm slagtålig 
polykarbonat är den vanligaste och mest 
prisvärda. Finns att välja i opalvit eller 
rökfärgad. Ger en viss isolerande effekt 
och kan också uppgraderas till 32 mm.
Det går också att få klarglas och då som 
ett laminerat och värmeförstärkt glas, 
10,76 mm.

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

Handtag med 
snäppfunktion

Gummilist av EPDM- 
gummi garanterar en 
lång livslängd

4 mm fönster-
glas/energiglas/
säkerhetsglas

Bågprofil med 
form

Spårprofil med 
dräneringHjul med rost-

fritt kullager

Borstlister ger en mjuk gång

Smarta funktioner

Det smarta uterummet
Efter dina önskemål och behov hjälper vi dig  
med din inglasning. Från planering till färdigt rum. 
En inglasning av hög kvalitet som skänker glädje 
under många år.
Vi måttanpassar inglasningen efter just dina  
önskemål och förutsättningar och tar ansvar  
för måttagning. 
• Glastak eller kanalplasttak  
• Standard vit eller annan RAL-kulör   
• Spröjs eller helglas
Era mått – vår standard

GLASPARTIER I BEFINTLIG STOMME

Vår Greenroom-stomme i aluminium ger ett 
nätt uttryck tack vare de små dimensionerna 
och med dolda infästningar för ett elegant 
utseende. 
Alla profiler i Greenroom är pulver-
lackade och anpassade för att klara tuffa 
förhållanden. 
Vår bågprofil har former som inte bara  
är attraktiv för ögat utan också ger den 
stabilitet. 

Vårt skjutdörrsystem Greenroom 
går att anpassa även i befintliga 
konstruktioner där vi anpassar 
måtten efter förutsättningarna. 

läs mer på tanneforsglas.se



Tannefors Glas 
Sunnorpsgatan 8 • 582 73 LINKÖPING
Besöksadress: Sunnorpsgatan 8

Telefon: 013-14 69 50

info@tanneforsglas.se
tanneforsglas.se

Vi älskar att vara med och skapa och anpassa 
inglasningar efter önskemål och förutsättningar. 

UTERUM I MÅNGA VARIANTER

Underhållsfritt • Elegant • Anpassningsbart
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