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Sapa Facadesystem

4150 SSG Structural Glazing 

Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med mekanisk fastgørelse af 

glasset. 4150 SSG med limet glasløsning og fuldstændig plan og ubrudt glasoverflade kan også 

kompletteres med en mekanisk fastholdelse af det ydre glaslag. Vi tilbyder for SSG-løsninger 

hidtil ukendte lave U-værdier ved hjælp af 2-lags termoruder med TPS-afstandsprofil og 

garanteret gastæthed. Systemet er naturligvis testet efter gældende EN-standarder.

4150 SSG, Structural Glazing. Systemet baseres på thermoruder med varm kant 
og et specialudformet afstandsprofil til montering i glaskanten. Ruden fastgøres 
med monteringsbeslag i facadeprofilet. Den ydre tætning udføres med en godkendt 
fugeløsning der giver facaden den karakteristiske plane overflade.

Grundkonstruktionen er facadesystem 4150 der består af isolerede 50 mm brede 
aluminiumprofiler. Konstruktionen med den indre gummitætning og plastisolatoren 
optimerer isoleringsevnen. Profilerne er udformet for optimal stabilitet mod klima- 
belastninger og samles med skjulte forbindere. 

• Ventileret glasfals med plads til �-lags thermorude.

• Oplukkeligt vindue med skjult ramme, tilpasset Structural Glazing. 

• Specialtilpasset indbygning af døre og indgangspartier. 

• Rektangulære samt I- og T-formede profiler for optimal arkitektur. 

• Mulighed for mekanisk fastgørelse af det ydre glas.

• 2-lags thermorude med TPS-afstandsprofil, energiglas og gasfyldning:  
 U-værdi ned til 0,9 W/m2K.

• Overflader anodiserede eller pulverlakerede i valgfri RAL/NCS-farve.

•  Lufttæthed: opfylder klasse A4 jf. DS-EN 1�15�. 

• Vandtæthed: opfylder klasse R7 jf. DS-EN 1�154. 

• Vindbelastning: opfylder kravene jf. DS-EN 1�116.

Sprosse eller post Indbygget udadgående vindue 4074 Indbygget udadgående dør 2074

Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium
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Sapa Facadesystem

4150 med energieffektive løsninger

4150 er et facadesystem med mange indbyggede funktioner. Anvend den rigtige isoleringsrude 

og fyldning og optimér U-værdien i hele facaden. Med solcellepaneler producerer facaden 

el og giver energitilskud til bygningen. Udvendig solafskærmning på facaden mindsker varme- 

indstrålingen og kølebehovet og slipper det vigtige dagslys ind. Facadesystemet 4150 kommer 

nu i en ny udgave 4150 SX hvor en nyudviklet isolator øger energieffektiviteten yderligere.

4150 facadesystem består af isolerede 50 mm brede aluminiumprofiler. 
Konstruktionen med den indre gummitætning og plastisolatoren optimerer 
isoleringsevnen. Profilerne er udformet for optimal stabilitet mod 
klimabelastninger og samles med skjulte forbindere.

• 50 mm brede isolerede basisprofiler med profildybde op til �00 mm.

• Rektangulære samt I- og T-formede profiler for optimal arkitektur. 

• Bredt sortiment af udvendige dekorprofiler, Add og Expressive.

• Glasfals til �- eller �-lags isoleringsrude.

• 3-lags thermoruder med varm kant, energibelægning og gasfyldning:  
 U-værdier ned til 0,4 W/m2K.

•  Vaku Paneler med U-værdi ned til 0,17 W/m2K.

•  Solcellepaneler som genererer miljøvenlig el. 

• Fire oplukkelige vinduessystemer med forskellige funktioner og designs. 

• Opfylder kravene til brandteknisk klasse E�0 og EI�0.

• Solafskærmning med enkel montage i Add-profil.  
 Tre lameltyper: Bow, Wing og Box.

• Overflader anodiserede eller pulverlakerede i valgfri RAL/NCS-farve.

Sapa Solar Shading

Begræns solindfaldet og 
bevar udsigten med

udvendig solafskærmning. 
For et bedre indeklima.

Sapa Vaku Panel

Fyldninger med valgfri 
overflade: glas, alu- eller 
stålplade. U-værdier ned

til 0,17 W/m2K.

Solcellepaneler

Flere typer solcellepaneler 
kan indbygges. Producerer 

miljøvenlig energi.

Thermoruder med varm kant

Glasfalsen tillader op til
54 mm glastykkelse. Vælg 

moderne isoleringsruder med 
U-værdier ned til 0,4 W/m2K.

Vore aluminiumprofiler er 100% genanvendelige.
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Sapa Vinduessystem

1074 SX. Vinduer med lave U-værdier
Vort nye vinduessystem 1074 SX med endnu mere effektiv isolering og plads til �-lags 

thermoruder giver U-værdier ned til 0,9 W/m2K. Enestående formstabilitet, lang levetid  

og minimalt vedligehold er nogen andre af aluminiumvinduets fordele. Ingen standardmål, 

den totale valgfrihed er vores begrænsning. Vinduesprofiler, beslag og greb i aluminium 

giver et ensartet eksklusivt udtryk.

1074 SX vinduessystem. Et nyt vindue med optimeret isolering af glasfiberarmeret 
polyamid mellem aluminiumprofilerne. Konstruktionen har god formstabilitet, kræver 
minimalt vedligehold og har lang levetid. Vinduet forsynes med energieffektive thermo-
ruder med varm kant, energibelægning og glasfyldning for optimeret isoleringsevne. 
Vinduet kan desuden forsynes med flerfunktionsruder for øget lydreduktion, smuds-
afvisning, indbrudssikring m.m. Med tilvalg af indbrudshæmmende beslag og glas 
opfylder vinduet kravene til indbrudsklasse � jf. DS-ENV 16�7.

• Oplukkelige og faste partier.

• Glasfals for ruder op til 4� mm tykkelse.

• �-lags thermorude med varm kant: U-værdier ned til 0,4 W/m2K. 

• Mulighed for indadgående sidebundhængte, side-, top- og bundhængte vinduer.

• Specialdesignet aluminiumgreb, evt. aflåseligt.

• Overflader anodiserede eller pulverlakerede i valgfri RAL/NCS-farve, mulighed 
 for �-farvede vinduer.

• Lufttæthed: opfylder klasse 4 jf. DS-EN 1��07. 

• Vandtæthed: opfylder klasse 9A jf. DS-EN 1��08.

• Vindbelastning: opfylder klasse � jf. DS-EN 1��10.

•  Indbrudssikring: opfylder klasse � jf. DS-ENV 16�7. 

• Lydreduktion: Rw 40-4� dB jf. EN-ISO 140-�.

Vore profiler består af mere end 50% genanvendt aluminium.

Fast vindue Oplukkeligt indadgående vindue Aluminiumgreb
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Sapa Byggesystem

Arkitektservice
Vi hjælper dig med svar på dine spørgsmål om profilvalg, projektering,  

konstruktionsløsninger og beregninger samt eventuelle projektløsninger.

Ring til os på 86 16 00 19 eller send os en mail på system.dk@sapagroup.com

En leverandør – enkel kommunikation
Vore systemløsninger fremstilles, monteres og serviceres af godkendte leverandører.

Leverandøren er ansvarlig for alle projektets faser, fra projektering til montage. Med kun én  

underleverandør er projektstyringen gjort så effektiv og enkel som mulig.

Kontakt Sapa Building System, så henviser vi til vore godkendte leverandører, eller gå ind  

på vores hjemmeside www.sapabuildingsystem.dk for yderligere information.  

Sapa Building System
DK-8�81 Tilst  Tlf. 86 16 00 19   Fax 86 16 00 79 

E-mail: system.dk@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.dk
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