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Solar Shading



Sapa Building System AB  

Vi udvikler, markedsfører og lagerfører aluminiumbaserede profilsystemer til: 

•	 Sapa	Byggesystem: døre, vinduer, facader, glastage, solafskærmning, gelænder  
 og facadebeklædning.

•	 Sapa	Transportsystem:	ladopbygninger, lemme, døre og sidebeskyttelser.

•	 Sapa	Gulvsystem: gulve, trapper, industrigelændere samt brosystemer og flagstænger.

Vore produkter er udviklet til det nordeuropæiske klima, under hensyntagen til lokale 
normer og markedskrav. Vi har et tæt samarbejde med arkitekter og konstruktører i det 
foreskrivende led ved udvikling af nye produkter. Sapa Building System er certificeret efter 
ISO 9001. Vore systemer kvalitetssikres yderligere gennem f.eks. P-mærkning eller andet 
certificeret kvalitetssikringssystem.

Vi kontrollerer hele kæden fra værktøjsproduktion over profilekstrudering, overflade-
behandling og termisk isolering til lagerføring af profiler og tilbehør.

Systemerne markedsføres over for arkitekter, konstruktører, entreprenører og slutbrugere.

Slutprodukterne produceres af fritstående, specialuddannede facadeentreprenører.

De giver tilbud på de færdige elementer og sørger for produktion, leverance, montage og 
service efter nærmere aftale.

Vort hovedkontor ligger i Vetlanda, Sverige. Vi har salgskontorer i Danmark, Norge, Fin-
land, England og Litauen.



Sapa Byggesystem SFB 4550

Solar Shading
Glas og transparens dominerer tidens arkitektur. Glasfacader skaber åbenhed  

mellem ude- og indemiljø. Vi behøver og trives med dagslys, sol og udsigt. Indeklima 

og arbejdsmiljø påvirkes dog markant af sollyset. En god måde at afskærme for lys og 

varme på er at montere udvendig solafskærmning.

Sapa Solar Shading kompletterer vort facadesystem SFB 4150 enkelt og æstetisk. 

Systemet er opbygget omkring tre lameltyper; Bow, Wing og Box, som giver arkitekten 

stor frihed i valg af form og funktion.

Der findes store muligheder for at udforme solafskærmningen. Vi har løsninger for 

visuelt gennemgående afskærmning og for markante sektionsopdelinger. Du skaber 

selv den arkitektoniske rytme. Ved hjælp af vort dekorprofilprogram kan bæreprofi-

lerne fremhæves for at yde samspil med husets arkitektur.

Huse i Norden er udsat for kraftige klimapåvirkninger. Sapa Solar Shading består af 

aluminiumprofiler, der giver den krævede styrke og stabilitet samtidig med at vedlige-

holdelsen minimeres.





SFB 4550

Bow

Den spændstige bueform tilføjer afskærmningen lethed. Formen reflekterer sollyset og 

kan give en inddirekte blød belysning i rummet. Overfladebehandlingen kan yderligere 

fremhæve profilets form og udtryk. Solafskærmningen udføres vertikalt eller horison-

talt. Den kan monteres selvbærende eller som sekundær konstruktion på en bærende 

ramme.

Eksempel 1, 2 og 3: Fritliggende lameller monteres direkte på bæreprofilet, som kan være 
vertikalt- eller horisontaltstillet. De vertikale linier kan yderligere fremhæves med dekorprofiler 
fra Expressive-designfamilien i SFB 4150.

Eksempel 4: Lamellerne skrues til ende-/gavlprofiler, hvilket muliggør præfabrikering i 
 elementer. Elementerne monteres vertikalt på bæreprofiler af aluminium. Denne udførelse 
giver et stramt og homogent udtryk og en tydelig visuel profil.

Beslag: Komplet beslagsserie til fast montage af lameller i vinklerne 0, 15, 30 og 45 grader.

Lameller: 190 og 300 mm brede.

Overfladebehandling: Anodisering eller pulverlakering.

Eksempel 1, vertikalt Eksempel 3, horisontalt

Eksempel 2, vertikalt Eksempel 4, vertikalt





Højskolen i Halmstad, Campus 2, er tegnet af Fredblad Arkitekter i Halmstad, og blev 

færdiggjort i efteråret 2005. Lamel Bow 300 danner solafskærmning mod syd og vest 

foran glasfacaden i system SFB 4150. Facaden er forsynet med Add dekorprofiler med 

integreret spor til afskærmningens vindafstivning. Vertikale bæreprofiler overfører 

afskærmningens egenvægt til en specialdesignet stålramme, der igen er fastgjort 

til betonvæggen. Formmæssigt er den vertikale sektionsopdeling forstærket med 

 Expressive dekorprofil 68819. Selve lamellerne er pulverlakeret i en gul kulør, NCS-S 

3040-Y20R, vertikale fastgørelser og dekorprofil i en grå kulør, NCS-S 3502-G.

Reference SFB 4550

Bow





SFB 4550

Wing

Formen leder tankerne hen mod aerodynamik, hvor profilet møder lyset og vinden på 

en elegant måde. Wing, monteret som en ubrudt linie, giver en minimal visuel sektions-

opdeling. Overfladebehandlingen kan yderligere fremhæve profilets form og udtryk. 

Solafskærmningen udføres vertikalt eller horisontalt. Den kan monteres selvbærende 

eller som sekundær konstruktion på en bærende ramme.

Eksempel 1 og 3: Fritliggende lameller monteres direkte på bæreprofilet, som kan være 
 vertikalt- eller horisontaltstillet. De vertikale linier kan yderligere fremhæves med dekorprofiler 
fra Expressive-designfamilien i SFB 4150.

Eksempel 2: Fritliggende lameller monteres direkte på den vertikale bæreprofil i såkaldt 
ubrudt linie. Dette giver en tydelig horisontalrettet profil.

Eksempel 4: Lamellerne skrues til ende-/gavlprofiler, hvilket muliggør præfabrikering i 
 elementer. Elementerne monteres vertikalt på bæreprofiler af aluminium. Denne udførelse 
giver et stramt og homogent udtryk og en tydelig visuel profil.

Beslag: Komplet beslagsserie til fast montage af lameller i vinklerne 0, 15, 30 og 45 grader.

Lameller: 190 og 300 mm brede.

Overfladebehandling: Anodisering eller pulverlakering.

Eksempel 1, vertikalt Eksempel 3, horisontalt

Eksempel 2, vertikalt Eksempel 4, vertikalt





Sapas restaurant i Vetlanda, tegnet af White Arkitekter, blev indviet i efteråret 2004. Den 

karakteristiske buede form forstærkes med en elegant solafskærmning, som er ophængt i 

tagudhænget. De vertikale bærearme afstives direkte mod Add-dekorprofilet på facaden.

Afskærmningen er præfabrikeret i elementer og monteret mellem de vertikale bære-

profiler.

Den projektdesignede Wing-lamel er monteret vandret for at give optimalt gennemsyn. 

Hele facaden incl. solafskærmningen er naturanodiseret.

Reference SFB 4550

Wing





SFB 4550

Box

Den kompromisløse form giver facaden et stærkt udtryk. Modernisme i aluminium.

Overfladebehandlingen kan yderligere fremhæve profilets form og udtryk. Solafskærm-

ningen udføres vertikalt eller horisontalt. Den kan monteres selvbærende eller som 

sekundær konstruktion på en bærende ramme.

Eksempel 1, vertikalt Eksempel 3, horisontalt

Eksempel 2, vertikalt Eksempel 4, vertikalt

Eksempel 1, 2 og 3: Fritliggende lameller monteres direkte på bæreprofilet, som kan være 
vertikalt- eller horisontaltstillet. De vertikale linier fremhæves med dekorprofiler fra Expressive-
designfamilien i SFB 4150.

Eksempel 4: Lamellerne skrues til ende-/gavlprofiler, hvilket muliggør præfabrikering i 
 elementer. Elementerne monteres vertikalt på bæreprofiler af aluminium. Denne udførelse  
giver et stramt og homogent udtryk og en tydelig visuel profil.

Beslag: Komplet beslagsserie til fast montage af lameller i vinklerne 0, 15, 30 og 45 grader.

Lameller: 190 og 300 mm brede.

Overfladebehandling: Anodisering eller pulverlakering.





I kvarteret Polisen i Helsingborg opførtes i 2005 det nye Tingshuset, tegnet af Arkitekt-

kontoret Ecoscape AB. Facaderne mod syd og vest er forsynet med solafskærmning. 

Arkitektonisk er afskærmningen opdelt i tydelige sektioner, monteret direkte på facadens 

Add dekorprofil. Facadesystemets profiler er pulverlakeret i den grå kulør RAL 7024 og 

solafskærmningen er naturanodiseret. Horisontale lameller, monteret i svag hældning på  

3 grader, bevarer den spændende og livfulde udsigt over havnen.

Reference SFB 4550

Box





SFB 4550 Solar Shading passer overalt, hvor der er behov for udvendig solafskærmning. 

Montagemetoden tilpasses den aktuelle facadetype.

Vort facadesystem SFB 4150 er tilpasset Solar Shading ved hjælp af dekorprofilet Add 

Med Add har vi designet et konsolsystem, der med et karakteristisk spor giver mulighed 

for at tilføje flere facadeelementer. Fastgørelse af solafskærmning kan ske enkelt og 

effektivt. Også andre funktioner som f.eks. lynafledere, nedløbsrør, tagrender, skilte og 

belysning kan monteres i Add.

Enkelt – med mulighed for fremtidige funktioner.

SFB 4550 i kombination med 

dekorprofil Add



Arkitektur og design. Sapa Solar Shading med tre lameltyper giver stor valgfrihed med 

mulighed for at tilføje arkitektoniske værdier. Detailløsninger og gennemtænkte afslutninger 

er vigtige. Helheden afgør, hvilken løsning der er den bedste. Alle bygninger er unikke med 

hensyn til placering, anvendelse og arkitektur. Vi projekttilpasser løsningerne efter behov med 

udgangspunkt i vore tre grundudførelser for fast solafskærmning.

Materiale. Aluminium som materiale skaber de bedste forudsætninger for en holdbar og 

sikker løsning for solafskærmning på dit projekt.

Vertikal	montage
Hængende konsol
Brudte lamel-linier

Vertikal	montage
Fundament i terræn
Brudte lamel-linier

Vertikal	montage
Selvbærende konsol
Brudte lamel-linier

Vertikal	montage
Selvbærende konsol
Ubrudte lamel-linier

Horisontal	montage
Konsol med trækstang
Brudte lamel-linier

Horisontal	montage
Konsol med trykstang
Brudte lamel-linier 

SFB 4550 

Montage



Bow Wing Box

Nogle vigtige punkter når du 
projekterer solafskærmning 

Statik
Egenvægt
Længdeudvidelse
Vindbelastning
Sne- og isbelastning
Nyttelast (f.eks. vinduespudser)

Solindstråling
Solbane i løbet af året
Geografisk placering
Bygningens placering
Omgivelser og topografi
Reflektioner fra terræn

Praktiske funktioner
Flugtveje
Vedligehold, udskiftning af ruder og 
rengøring

Afskærmningsbehov
Udsigt
Krav til arbejdspladsen
Energi og varme
Blænding, reflektion og kontrast

En helhedsløsning
Udvendig solafskærmning er en del af 
en komplet afskærmning. Valg af glas og 
indvendig solafskærmning er andre vigtige 
komponenter i en god helhedsløsning.

Beskrivelsestekst 
Sapa Solar Shading

System
SFB 4550, Sapa Solar Shading

Materiale
Aluminiumprofiler
legering SS-EN AW-6063 jf. SS-EN 755-2

Lameltype
Bow, Wing, Box – bredde 190 eller 300 mm

Montagemetode/fastgørelse
Vertikal skærm
Horisontal skærm
Selvbærende
Sekundærkonstruktion

Montagevinkel lamel (altid ud fra bæreprofil)
0, 15, 30 eller 45 grader.

Afstand mellem lameller
c/c mål i mm, spændvidde i mm.

Overfladebehandling anodisering
Natur AA20 jf. ISO 7599
HX 10 champagne AA20 jf. ISO 7599
HX 20 lys amber AA20 jf. ISO 7599
HX 30 amber AA20 jf. ISO 7599
HX 40 mørk amber AA20 jf. ISO 7599
HX 50 sort AA20 jf. ISO 7599

Overfladebehandling pulverlakering
Polyester pulverlakering
Forbehandling efter Sapa Byggesystem standard
Kulør jf. RAL eller NCS-S

SFB 4550 

Projektering



Sapa Byggesystem

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

og projektløsninger. Ring 86326100. Vor produkthåndbog med tegninger i dwg- og dxf-format finder du på 

vor hjemmeside www.sapabuildingsystem.dk

Sapa Building System
8500 Grenaa Tlf. 86 32 61 00 Fax 86 32 66 63 
E-mail: system.dk@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.dk
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