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Sapa Byggsystem

Arkitektur för vård

Utformningen av vår omgivning påverkar oss. I arkitektens uppgift ligger att skapa 

en miljö där patienten är i centrum och personalen trivs. Lösningar ska ge möjlighet 

till orientering, överblick och rumslig förståelse. Goda kommunikationer med varie-

rande upplevelser och utblickar i omgivande miljöer, tydlig skyltning och vägvisning 

berikar och kortar de interna passagerna.

Våra lösningar med aluminiumsystem ger fördelar 

genom flera funktioner och designmöjligheter. Vi 

har system för entréer, dörrar, fasader, solskydd, 

glastak och fönster.   

Alla våra profiler kan ytbehandlas med anodisering 

eller pulverlackering.  

När det gäller drift och underhåll ger aluminium 

ett minimalt underhåll och kombinerat med beprö-

vade funktioner pålitliga lösningar. 

Aluminium är motståndskraftigt mot fukt vilket 

gör det till ett lämpligt byggmaterial för de flesta 

verksamheter.

Ur miljösynpunkt är det återvunna aluminiumet 

viktigt. Omkring �0% av Sapas totala produktion  

baseras på återvunnet aluminium.

Kvalitet. Byggsystemen kvalitetssäkras genom  

P-märkning och miljödeklareras enligt byggvaru-

deklaration. Sapa Building System AB är certifierat  

enligt ISO 9001. 

Sapa Building System AB 

Nordens ledande leverantör av aluminiumbaserade byggsystem 

Våra system omfattar lösningar för dörrar, fönster, glastak, fasader och solskydd.  
Tillämpningar återfinns inom en mängd olika områden, som: Vård och omsorg - utbildning - kontor och förvaltning -  
industri - hotell och restaurang - arenor - köpcentra och utställningshallar - sim- och idrottshallar - bostäder och villor
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Våra lösningar för entréer och utrymning är framtagna  

för att klara stora påfrestningar med hög belastning i  

persontrafiken. För kommunikation, trivsel och säkerhet 

är genomsiktligheten i dörrar och partier viktig. 

Tillgänglighet. Systemet har inga begränsningar i 

modulmått. Skjutdörrar kan utföras med stora mått  

för fri dagöppning. Enkeldörrar med fri dagöppning  

upp till 1�00 mm, pardörrar upp till ��00 mm. Vår  

profil för automatik finns i flera höjder för anpassning  

av olika lösningar. 

Kontroll. Sapas entrépartier kan enkelt integreras med 

passersystem och elektronik genom vår E-karm. 

Klämfri bakkant. Våra dörrsystem kan förses med kläm-

fri bakkant och utbytbara anslag.

Brandskydd. Dörrar och glaspartier klarar krav för brand-

klass E �0 - EI 60.

Inbrottskydd. Dörrar upp till klass � enligt SS 81 7� ��.

Flera funktioner samverkar

Välkomnande entréer

Att skapa en välkomnande entré med flera funktioner är viktigt inom vårdområdet. 

Entréer ska synas och vara tydliga i fasadutformning vid markplanering. God tillgäng-

lighet för alla besökare ska tillgodoses. Belysning och genomsikt är avgörande faktorer 

för trygghet. Funktioner som automatiska dörröppnare, passersystem, klämfrihet och 

kontrastmarkering av glas är nödvändiga. 

Kontroll. E-karm, dörrkarm för integrerad 
elektronik löser kabeldragning och service 
på ett snyggt och praktiskt sätt.

Klämfrihet. Samtliga dörrsystem  
kan fås med klämfri bakkant. 

Tillgänglighet. Dörrlösningar anpassas lätt 
till verksamhetens tillgänglighetskrav.
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Transparens ger visuell kommunikation. Kontrast-

markering i glaset eller genom mittbandsprofil ökar 

personsäkerheten. Insynskyddande glas i våra system 

bibehåller det viktiga ljuset utan att ge avkall på den 

sekretess som krävs. Kontrasterande färgsättning i 

dörrblad och karm kan ge bättre tydlighet. 

Starkt dörrsystem. Vårt system �060 är speciellt fram-

taget för att klar höga påfrestningar och är ett av mark-

nadens starkaste dörrsystem. 

E-karm, klämfri bakkant och utbytbara anslag är 

några av våra främsta funktioner. Vi har profiler för  

olika automatiska dörröppnare och låssystem.

Brandskydd. Dörrar och glaspartier klarar krav för brand-

klass E �0 - EI 60.

Tillgänglighet. Skjutdörrar kan utföras med stora mått 

för fri dagöppning. Enkeldörrar med fri dagöppning upp 

till 1�00 mm, pardörrar upp till ��00 mm. Vår profil för 

automatik finns i flera höjder för anpassning av olika 

lösningar.  

Aluminiumhandtagen är inte allergiframkallande. Vårt 

program med profiler, beslag och handtag i aluminium 

ger ett enhetligt intryck. 

Kommunikation

Dörrar

Sapas dörrsystem passar alla utrymmen i anslutning till och i vårdlokaler. Det gäller allt 

från korridorer, trapphus, kontor, förråd och kök till våtrum och toaletter. För kommunika-

tion, trivsel och säkerhet prioriteras ofta genomsiktlighet i dörrar och partier. I våra sys-

tem kan elektronik integreras för att skapa en så dynamisk kommunikation som möjligt. 

Stabilitet. Vårt system �060 är ett av 

marknadens starkaste dörrsystem. 

Automatik. Våra profiler för automatik 
finns i flera höjder för anpassning till de på 
marknaden vanliga automatiklösningarna.

Brandsäkerhet. Vi har branddörrar för 
klass E �0, EI �0 och EI 60.

6 77



8 99



Energi. Fasaden kan kombineras med  
energisparglas, exteriört solskydd,  
fyllningar och solcellsglas. 

Solskydd. Begränsa solljuset och behåll 
utsikten med vårt exteriöra solskydd för  
ett bättre inomhusklimat.

En glasfasad behöver inte enbart vara transparent.  

Fasadsystemet öppnar flera möjligheter för nya kompo-

sitioner. Med rätt isolerglas och fyllning kan hela fasa-

dens U-värde optimeras och energikraven uppfyllas. 

Systemet har fals för två- och treglas isolerruta. 

Med vårt exteriöra solskydd minskar kylbehovet och 

det viktiga dagsljuset släpps in.

Solcellsglas kan enkelt monteras i våra system, i  

bröstningar eller i isolerglaskonstruktion. Isolerglas 

med solcellsglas finns idag i semitransparent eller 

täckande utförande.

Kombinerbara system. Dörrar, öppningsbara enheter, 

glastak och solskydd integreras enkelt i fasaden.

Fasadens form. Indelning, konstruktion och profilval 

påverkar uttrycket i fasaden. Vi har tre bassystem för 

fasaden. Expressive är en serie exteriöra designprofiler 

för formgivning i system �1�0. 

System för applikationer. Genom vår designprofil Add 

kan flera fasadapplikationer monteras snyggt och enkelt.

Minimerat underhåll

Formgivning med fasadsystem

Vi har flera lösningar för att tillgodose de olika estetiska och funktionella krav som 

ställs. Beroende på fasadens uttryck kan flera olika system väljas, från traditionella 

glashållare till Sapas system för Structural Glazing. Det finns även ett designprogram 

för täcklock och glashållare, som Add och Expressive.

Design. Fasadsystemen har ett brett  
profilsortiment för design och funktion. 
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Säkerhet. Säker dränering och vatten-
 avrinning genom uppbyggnad med  
�-stegstätning för tryckutjämning. 

Vackra ljusinfall. Rätt utformning av  
glastaket ger mjukt och behagligt ljus- 
infall åt lokalen.

Med vårt glastak 5050 ger vi arkitekter spelrum för egna 

tankar och önskemål vid utformning av ett glastak. Glas-

taksystemet erbjuder strängt taget vilken form som helst 

på taket. Statiskt kan glastak byggas med stora spänn-

vidder. Systemet har fals för tvåglas isolerruta och har 

säker dränering och vattenavrinning. Funktionsglas för 

solskydd och smutsavvisning i kombination med person-

säkerhet är en vanlig lösning.

Solcellsglas kan enkelt monteras i våra system, i bröst-

ningar eller i isolerglaskonstruktion. Isolerglas med sol-

cellsglas finns idag i semitransparent eller täckande 

utförande.

För komfort- och rökgasventilationsluckor ingår smala 

stabila profiler. Luckorna kan kompletteras med automatik 

och motordrift. Motordrivna rökgasluckor är CE-märkta.

Indirekt ljus

Glastak med flera former

Glastak är ett vanligt komplement för ljusinsläpp. Ljus från taket blir ofta mjukare  

genom mer reflektion i väggar och det indirekta ljuset ger en speciell karaktär åt  

interiören. Överglasade gårdar, gator och torg kan ge oss varmare klimat hela året. 

I stora överbyggnader är samverkan mellan olika fackkonsulter av stor betydelse då 

inomhusmiljö och säkerhet måste beaktas.

Spännande former. Systemet tillåter flera 
formgivningsmöjligheter som kupol, pulpet, 
pyramid, oktant eller i fasetterade former.
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Vårt fönstersystem i aluminium ger mycket bra täthet, 

lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Utvändig 

design med rena former och släta ytor kännetecknar 

våra fönster.

Vårt nya fönstersystem med extra isolering, 107� SX, 

bygger på isolerrutor med distanslist av TPS, så kallad 

varm kant, för optimalt U-värde. Med funktionsglas för 

t.ex. solskydd, säkerhet, ljudreduktion, energibespa-

ring och smutsavvisning anpassas fönstrets funktioner 

till projektet. 

Tre fönstersystem baseras på funktioner: inåtgående, 

utåtgående och utåtgående vridfönster. Vårt inåt-

gående fönsterbeslag har tre funktioner i ett: stängt, 

vädringsläge och öppet. 

Aluminiumhandtagen är inte allergiframkallande. Vårt 

program med profiler, beslag och handtag i aluminium 

ger ett enhetligt intryck. Fönstret kan ytbehandlas med 

olika kulörer och ytbehandlingar på in- och utsida. 

Formstabilitet

Fönster för inomhuskomfort

Ett fönster ska tillgodose många funktionella krav. Enkel manövrering med infälld span-

jolett, fönsterbroms och barnsäkringsbeslag är viktiga inslag i våra lösningar för vård 

och omsorg. Våra täta fönsterkonstruktioner tillsammans med ljudreducerande glas och 

energisparglas skapar förutsättningar för god inomhuskomfort och energihushållning.

Ljudreduktion. Fönstersystem med tät 
konstruktion skapar förutsättning för inom-
husmiljöer med god komfort. 
Ljudreduktion beroende av glasval.

Säkerhet. Fönster har fönsterbroms och 
barnsäkerhetsbeslag. Våra fönster är tes-
tade enligt SS-ENV 16�7. 
1074 SX uppfyller inbrottsskydd klass 2.

Energi. 107�/107� SX har fals för �- och 
�-glas isolerruta. 107� SX har en mer 
effektiv isolering. 
1074 SX, U-värde ner till 0,9 W/m2K.
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Arkitektsupport

Vi hjälper dig i ditt projekt

Vår kostnadsfria Arkitektsupport utgör ett stöd för arkitekter, konstruktörer, byggherrar, 

byggentreprenörer och förvaltare. Utifrån krav, önskemål och tekniska förutsättningar 

i enskilda projekt ger vi förslag till lämpliga lösningar. Ett samtal med våra ingenjörer 

gör det lättare att välja konstruktionslösning. Ju tidigare vi kommer i kontakt med  

varandra desto lättare är det att nå målet. 

Kostnadsfri Arkitektsupport. Ett samtal med våra tekniker gör det lättare att välja konstruktionslösning. Ju tidigare vi kommer  
i kontakt med varandra desto lättare är det att nå målet. 

På vår hemsida har vi samlat inspiration, råd och tips 

för den kreativa fasen men hemsidan är också ett 

omfattande projekteringsstöd i form av produktfakta 

och nedladdningsbara detaljer.

Vår omtyckta handbok, broschyrer och faktablad kan 

beställas från Arkitektsupport eller via hemsidan. 

Kontakta Arkitektsupport på telefon: 020 74 20 60, 

e-mail: system.se@sapagroup.com

eller besök vår hemsida: www.sapabuildingsystem.se
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100 kg svensk tomtmark innehåller i genomsnitt drygt 7 kg aluminium.
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Från råvara till färdig produkt

Miljö, återvinning och kvalitet

Omkring �0 % av Sapas totala produktion baseras på återvunnet aluminium.  

Aluminium kan återvinnas till nära 100 %. Vid omsmältning behöver bara ca � %  

av den energi som åtgår vid framställning av primäraluminium tillföras. Dagens  

aluminiumprodukter utgör på så sätt en framtida materialresurs.

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jord-

skorpan, ca 8 % av jordskorpan består av aluminium i 

form av olika mineraler. Råvarutillgången kan i praktiken 

anses som obegränsad.

Det viktigaste insatsmaterialet för aluminium är bauxit. 

I dag beräknas de brytvärda fyndigheterna räcka i 

�00–�00 år med nuvarande produktionstakt. Och då 

utan att den återvunna metallen har räknats med. 

Återvinning utan slut. I princip kan allt aluminium åter-

vinnas och bli till nya produkter i ett oändligt kretslopp 

– utan kvalitetsförsämringar. Dessutom förloras endast 

några få procent vid omsmältning. 

Det aluminium som lämnar kretsloppet återgår till 

naturen i form av aluminiumoxid – ett ämne som finns 

naturligt i vår omvärld. Vid återvinning är energiåtgången 

även betydligt lägre – endast � % jämfört med pro-

duktion av primärmetall. I dag består ungefär �� % av 

världens förbrukning av återvunnen aluminium (sekun-

därmetall).

Eget omsmältningsverk. För att vi ska kunna sluta 

kretsloppet har vi investerat i ett eget omsmältverk –  

i Sjunnen utanför Vetlanda. Här smälter vi ned sorterat 

skrot till nya pressgöt – cylindriska metallämnen färdiga 

att strängpressas till profiler.

Kvalitetssäkring. Våra produkter kvalitetssäkras genom 

P-märkning, godkännandebevis 1� �� 0�, som omfattar 

kvalitetssäkring av konstruktion, tillverkning och mon-

tage av fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas 

och metall. 

För att P-märka produkterna måste vår licensierade 

tillverkare ha ett kontrollavtal med SP, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, som genomför övervakande stick-

provskontroll.

Sapa Building System AB är certifierat enligt ISO 9001. 
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Linköping Universitetssjukhus 

Nybyggnad
Sjukhusledningens intentioner har varit att på alla vis sätta patienten i 

centrum och mycket starkt värna om trivsel och funktion för personalen. 

Miljöaspekterna har därför fått stort utrymme, både i den funktionella och 

estetiska utformningen. De senaste tankarna om framtidens vårdavdelning, 

behoven av korta gångavstånd, god skyltning, trivsel m.m. har alla vävts 

samman till en funktionell, sund miljö som underlättar tillfrisknandet och  

där man tycker om att arbeta. 

Göran Göransson, Carlstedts Arkitekter i Linköping.

18 1919



Fakta

Objekt: Unviversitetssjukhuset i Linköping
Byggår: �00�-07 
Stad: Linköping
Byggherre: Landstingsfastigheter i Östergötland 
Arkitekt: Carlstedts Arkitekter i Linköping 
Producent: Alab Aluminiumprofilsystem AB

Fakta Sapa Byggsystem

Glaspartier i fasad: �1�0 
Dörrar: �07� 
Fönster i fasad: 107�  
Glastak: �0�0 
Glas i fasader: �-glas isolerruta med smutsavvisande glas 
Ytbehandling glaspartier: Vit insida och anodisering rostfri look utsida

18 1919



Sjätte byggetappen av Sjukhuset i Vestfold omfattar ca. ��.000 m� och  

innehåller vård- och behandlingsavdelningar, offentliga funktioner och ett  

antal olika personalfunktioner. 

Kärnan i byggnaden är den höga centraldelen som spänner genom alla  

etager. Rummet samlar de omkringliggande funktionerna i en tydlig och 

överskådlig helhet och är genom sin placering vid huvudingången sjukhusets 

naturliga centrum. 

Vestfold, Centralsjukhus 

Tillbyggnad

Centralbyggnadens arkitektur framhäver sjukhusets puls. Här anas den tempo-
fyllda trafiken på balkongerna till vård- och behandlingsavdelningarna och här 
är det ingång till de offentliga gemensamhetutrymmena: kantin, café, bibliotek, 
mötesrum, auditorium och kiosk på entréplan.
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Fakta

Objekt: Centralsjukhuset i Vestfold 
Byggår: �00�-�00�
Bruttoareal: ��.000 m�

Stad: Tönsberg, Norge 
Byggherre: Helseregion Sør

Arkitekt:  Arkitektfirma C. F. Møller Norge  
AS i samarbete med AS Kristiansen & 
Bernhardt Arkitekter och Eliassen och 
Lambertz-Nilssen Arkitekter AS (�00�). 
Inredningsarkitekt: Nærø Interiørarkitekter 
Producent: H-Glass AS

Fakta Sapa Byggsystem

Fasader: �1�0 
Glastak: �0�0 
Fönster: 107� 
Dörrar: �07� 
Ytbehandling: Naturanodiserat
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För att möta de ökande kraven för vård- och behandlingskvalitet planeras ett nytt 

byggnadskomplex. I detta som även i andra lasarettsprojekt kommer och är kraven höga 

och vad gäller funktion, säkerhet, underhåll och estetik.

Ombyggnadsprojektet för modernisering och ändrade funktioner pågår fortlöpande.  

En ny enhet för ögonoperation visar prov på visuell synkontrast i färgsättning av dörrmiljön. 

Tre samlade kliniker för tandvård/behandling har byggts om för rationellare arbets-

former och bättre patientmiljö. Dörrar som används av patient lyfts fram visuellt.

Sweco Architects, Falun

Falu lasarett

- i ständig  
förändring
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Fakta

Objekt: Falu lasarett
Ombyggnadsår: �00�-�008
Stad: Falun
Byggherre: Landstingsfastigheter i Dalarna 
Arkitekt: SWECO Architects, Falun
Producent: Dala Metallpartier AB 

Fakta Sapa Byggsystem 

Dörrpartier: �060 och �0�0
Branddörrar: �060 och �0�0 i EI �0
Ytbehandling: Pulverlackering i olika kulörer 
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Sapa Building System AB
�7� 81 Vetlanda Tel. 0�8�-9�� 00 Fax 0�8�-76 19 80 

E-mail: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se
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Sapa Byggsystem

Arkitektsupport
Vi hjälper dig med svar på dina frågor om profilval, projektering, konstruktionslösningar, beräkningar  

och projektanpassning. Ring 0�0-7� �0 60. 

Sapa Byggsystems licensierade tillverkare 

Arboga: Preconal Arboga, 0�89-1�0 �0.  
Borlänge: Dala Metallpartier AB, 0���-�1 �1 70.  
Borås: Edman & Birch Aluminium HB, 0��-�8 06 10.  
Eskilstuna: Aludoor i Eskilstuna AB, 016-�1 17 18.  
Falkenberg: Preconal Falkenberg, 0��6-��� �0.  
Frövi: RockPart AB, 0�81-6� 68 60.  
Göteborg: Göteborgs Glasmästeri AB, 0�1-6� 0� 90.  
Göteborg: Göteborgs Metallpartier AB, 0�1-776 67 77.  
Göteborg: Roslöv AB, 0�1-8� 09 �0.  
Göteborg: Tollor AB, 0�1-�� 1� �0.  
Habo: Skalab Skaraborg AB, 0�6-�10 8�.  
Hultsfred: Fasadia AB, 0�9�-�� 96 �0.  
Karlstad: Karlstad Byggaluminium, 0��-1� 90 81. 
Karlstad: Preconal Karlstad, 0��-8� 10 80. 
Lidköping: Vänerfasader AB, 0�10-�� �1 �0.  
Malmö: GlasLindberg Fasad AB, 0�0-680 6� �0.  

Malmö: NIBA Syd AB, 0�0-60� �0 1�.  
Malmö: Preconal Malmö, 0�0-1� 0� 0�.  
Nossebro: Almeken AB, 0�1�-��0 ��.  
Skara: Aluminium Land AB, 0�11-�00 60.  
Stockholm: Abax Dörrsystem AB, 08-7�6 06 �0.  
Stockholm: GlasLindberg Fasad AB, 08-��6 119 60.  
Stockholm: Sthlms Aluminium & Glas AB, 08-777 9� �0. 
Stockholm: Preconal Stockholm, 08-777 9� �0. 
Stockholm: Väsby Metallprodukt AB, 08-�90 710 0�.  
Strömsnäsbruk: GlasLindberg Fasad AB, 0���-79� 00. 
Tranemo: Tranemo Glas & Aluminium AB, 0���-76� �0.  
Trehörningsjö: Alab Aluminiumsystem AB, 066�-�1 �1 00. 
Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, 0�7�-�18 �0.  
Vetlanda: Alpro Aluminiumfasader AB, 0�8�-186 70.  
Örebro: GlasLindberg Fasad AB, 019-�6 1� �0.


