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Sapa Building System AB  

Vi utvikler, markedsfører og lagerholder systemprodukter av aluminiumprofiler til:

• Sapa Byggsystem: dører, vinduer, fasader, glasstak, solskjerming, rekkverk og spont.

• Sapa Transportsystem: flak, lemmer, frontvegger, dører og underkjøringsbeskyttelse

• Sapa Gulvsystem: industrigulv, trapper, rekkverk til industribruk samt brofarbaner  
 og flaggstenger.

Produktene våre er utviklet for å klare Nord-Europas harde klima, byggenormer og 
 markedskrav. Et nært samarbeid med arkitekter og konstruktører i beskrivende ledd 
 støtter oss i vårt utviklingsarbeid for å møte fremtiden. Sapa Building System AB er 
 sertifisert etter ISO 9001. Byggsystemene kvalitetssikres gjennom P-merking.

Vi har full kontroll over hele kjeden fra verktøyproduksjon, pressing av aluminiumprofiler, 
overflatebehandling og termisk isolering, til lagerhold av profiler og tilbehør. Systemene 
markedsføres mot arkitekter, konstruktører og sluttbruker.

Sluttproduktene lages av frittstående produsenter. Deres oppgave omfatter alt fra idé-
støtte og rådgivning til produksjon, levering, montering og service av ferdige produkter.

Vårt hovedkontor ligger i Vetlanda, Sverige. Vi har salgskontorer i Norge, Danmark, 
 Finland, England og Litauen.



Sapa Byggsystem SFB 4550

Solar Shading
Glass og transparente vegger dominerer i dagens arkitektur. Glassvegger skaper en 

visuell åpenhet mellom inne- og utemiljøet. Vi behøver dagslyset, solen og utsikten. 

Innendørsklimaet og arbeidsmiljøet påvirkes dog markant av sollyset. En god måte  

å skjerme for lys og varme på er å montere utvendig solskjerming.

Sapa Solar Shading kompletterer vårt fasadesystem SFB 4150 enkelt og estetisk. 

 Systemet er bygget opp rundt tre lamelltyper: Bow, Wing og Box, som gir arkitekten 

stor frihet i valg av form og funksjon.

Det ligger store muligheter i å formgi solskjerming. Vi har løsninger for visuelt ubrutt 

solskjerming og for tydelige seksjonsinndelinger. Du velger selv den arkitektoniske 

 formen du vil skape. Med hjelp av vårt dekorprofilprogram kan bæreprofilenes 

 karakter forsterkes for å samspille med husets arkitektur.

Hus i Norden er utsatte for hard klimapåvirkning. Sapa Solar Shading i aluminium-

profiler gir den styrken og stabiliteten som kreves, samtidig som vedlikeholdet  

blir minimalt.





SFB 4550

Bow

Den spenstige bueformen gir en letthet til fasaden. Formen reflekterer sollyset og kan  

gi en myk, indirekte belysning i rommet. Overflatebehandlingen kan ytterligere fremheve 

profilens form og uttrykk. Solskjermingen utføres vertikalt eller horisontalt. Den kan 

monteres som selvbærende, eller som sekundær konstruksjon på en annen bærende 

underkonstruksjon.

Utførelse 1, 2 og 3: Frittliggende lameller monteres direkte i bæreprofilen, som kan stilles ver-
tikalt eller horisontalt. Den vertikale linjen kan forsterkes ytterligere ved å montere dekorprofiler 
fra Express-familien til SFB 4150.

Utførelse 4: Lamellene skrus fast i ende-/gavelprofiler, noe som gjør det mulig å prefabrikkere 
seksjoner. Seksjonene monteres vertikalt på bæreprofiler i aluminium. Denne utførelsen gir et 
stramt og homogent inntrykk, og en tydelig visuell profil.

Beslag: Komplett tilbehørspakke til fast montering av lameller i vinkel 0°, 15°, 30° og 45°.

Lameller: 190 mm eller 300 mm bredde.

Overflatebehandling: Anodisering eller pulverlakkering.

Utførelse 1, vertikalt Utførelse 3, horisontalt

Utførelse 2, vertikalt Utførelse 4, vertikalt





Høyskolen i Halmstad, Campus 2, er tegnet av Fredblad Arkitekter i Halmstad, og 

ble ferdigstilt til høstterminen 2005. Lamell Bow 300 montert i glassfasaden SFB 

4150, danner solskjerming mot sør og vest. Fasaden er utført med Add dekorprofiler 

med integrert spor for innfesting av solskjermingen. Vertikale bæreprofiler overfører 

solskjermingens egenvekt til en prosjekttilpasset stålstamme, som er festet i betong-

veggens over- og underkant. Formmessig er seksjonsinndelingen forsterket med 

 vertikale Expressive dekorprofiler. Lamellene er pulverlakkert i en gul nyanse,  

NCS-S 3040-Y20R. Vertikale innfestinger og dekorprofiler er lakkert i en grå nyanse, 

NCS-S 3502-G.

Referanse SFB 4550

Bow





SFB 4550

Wing

Formen fører tankene til aerodynamikk der profilen mykt møter lyset og vinden.  

Wing, montert som en ubrutt linje gir en minimal seksjonsinndeling visuelt. Overflate-

behandlingen kan ytterligere fremheve profilens form og uttrykk. Solskjermingen utføres 

vertikalt eller horisontalt. Den kan monteres som selvbærende eller som sekundær 

konstruksjon på en annen bærende stamme.

Utførelse 1 og 3: Frittliggende lameller monteres direkte i bæreprofilen, som kan stilles 
 vertikalt eller horisontalt. Den vertikale linjen kan forsterkes ytterligere ved å montere dekor-
profiler fra Express-familien til SFB 4150.

Utførelse 2: Frittliggende lameller monteres direkte på den vertikale bæreprofilen som en 
ubrutt linje. Dette gir en tydelig retning.

Utførelse 4: Lamellene skrus til ende-/gavelprofiler, noe som gjør det mulig å prefabrikkere 
seksjoner. Seksjonene monteres vertikalt på bæreprofiler i aluminium. Denne utførelsen gir et 
stramt og homogent inntrykk, og en tydelig visuell profil.

Beslag: Komplett tilbehørspakke til fast montering av lameller i vinkel 0°, 15°, 30° og 45°.

Lameller: 190 mm eller 300 mm bredde.

Overflatebehandling: Anodisering eller pulverlakkering.

Utførelse 1, vertikalt Utførelse 3, horisontalt

Utførelse 2, vertikalt Utførelse 4, vertikalt





Sapas Restaurant i Vetlanda er tegnet av White Arkitekter i Stockholm, og ble innviet 

høsten 2004. Den karakteristiske svingede formen forsterkes med elegant solskjerming 

som henger ned fra takutspringet. De vertikale bæreprofilene støttes direkte i fasadens 

dekorprofil Add. Solskjermingen er satt sammen av prefabrikkerte elementer som er 

 montert mellom de vertikale bæreprofilene. Lamellen Wing er prosjekttilpasset og montert 

horisontalt 0°, og gir god gjennomsikt. Fasadesystemet SFB 4150, Add og solskjermingen 

er naturanodisert.

Referanse SFB 4550

Wing





SFB 4550

Box

Den kompromissløse formen gir fasaden et sterkt uttrykk. ”Modernisme i aluminium”. 

Overflatebehandlingen kan ytterligere fremheve profilens form og uttrykk. Solskjerm-

ingen utføres vertikalt eller horisontalt. Den kan monteres som selvbærende eller som 

sekundær konstruksjon på en annen bærende stamme.

Utførelse 1, vertikalt Utførelse 3, horisontalt

Utførelse 2, vertikalt Utførelse 4, vertikalt

Utførelse 1, 2 og 3: Frittliggende lameller monteres direkte i bæreprofilen, som kan stilles ver-
tikalt eller horisontalt. Den vertikale linjen kan forsterkes ytterligere ved å montere dekorprofiler 
fra Express-familien for SFB 4150.

Utførelse 4: Lamellene skrus til ende-/gavelprofiler, noe som gjør det mulig å prefabrikkere 
seksjoner. Seksjonene monteres vertikalt på bæreprofiler i aluminium. Denne utførelsen gir et 
stramt og homogent inntrykk, og en tydelig visuell profil.

Beslag: Komplett tilbehørspakke til fast montering av lameller i vinkel 0°, 15°, 30° og 45°.

Lameller: 190 mm eller 300 mm bredde.

Overflatebehandling: Anodisering eller pulverlakkering.





I 2005 ble det nye Tinghuset i Helsingborg bygget. Det er tegnet av Arkitektkontoret 

 Ecoscape AB. Fasadene mot syd og vest har fått solskjerming. Arkitektonisk er solskjerm-

ingen utført i tydelige seksjonsinndelinger, montert direkte i fasadens dekorprofil Add. 

 Fasadesystemets profiler er pulverlakkert i RAL 7024, og solskjermingen er naturanodisert. 

Horisontale lameller, montert med kun 3 graders helling, bevarer den spennende og 

 levende utsikten over havnen.

Referanse SFB 4550

Box





SFB 4550 Solar Shading passer der det er behov for utvendig solskjerming. Montering  

av solskjermingen tilpasses fasadetypen i prosjektet.

Vårt fasadesystem SFB 4150 er tilpasset Solar Shading sammen med dekorprofilene i 

Add. Med Add har vi skapt et konsollsystem med et karakteristisk spor, tilpasset for å 

legge til spesielle fasadefunksjoner. Innfesting av solskjerming gjøres enkelt og elegant. 

Også andre viktige funksjoner som f.eks. belysning, skilt, takrenner og lynavledere kan 

monteres i Add. 

Enkelt, med mulighet for fremtidige funksjoner.

SFB 4550 i kombinasjon med 

dekorprofilen Add



Arkitektur og design. Sapa Solar Shading med tre lamelltyper gir en stor valgfrihet med 

mulighet for å tilføre og forsterke arkitektoniske verdier.  Sapa Solar Shading tilpasses 

prosjektet ved behov. Detaljløsninger og gjennomarbeidede avslutninger er viktig. Helheten 

avgjør hvilken løsning som er best. Alle bygninger er unike – pga plassering, virksomhet og 

arkitektur. Vi går ut fra tre basisutførelser for vår faste solskjerming. 

Materiale. Aluminium som materiale skaper forutsetninger for en holdbar og mer bestandig 

solskjerming.

Vertikal montering
Hengende konsoll
Brutte lamell-linjer

Vertikal montering
Markfundament
Brutte lamell-linjer

Vertikal montering
Selvbærende konsoll
Brutte lamell-linjer

Vertikal montering
Selvbærende konsoll
Ubrutte linjer

Horisontal montering
Konsoll med strekkstag
Brutte lamell-linjer
 

Horisontal montering
Konsoll med trykkstag
Brutte lamell-linjer
 

SFB 4550 

Montering



Bow Wing Box

Punkter du bør ta hensyn til når du 
planlegger solskjerming 

Statikk
Egenvekt
Lengdeutvidelse
Vindbelastning
Snø- / isbelastning
Nyttelast (f.eks. vindusvaskere)

Solinnstråling
Solbanen i løpet av året
Geografisk plassering
Byggets plassering
Omgivelser og topografi
Refleksjon fra bakken

Praktiske funksjoner
Rømningsveier
Vedlikehold, bytte av glass og rengjøring

Behov for skjerming
Utsikt
Virksomhetskrav
Energi og varme
Blending, refleks og kontrast

En helhetsløsning
Utvendig solskjerming er en del av en 
komplett solskjerming. Valg av glass 
og innvendig solskjerming er viktige 
komponenter for å få en god helhetsløsning.

Beskrivelsestekst 
Sapa Solar Shading

System
SFB 4550, Sapa Solar Shading

Materiale
Aluminiumprofiler, legering AlMgSi 0,5 i følge NS 17310
Lamelltype
Bow, Box, Wing – bredde 190 mm eller 300 mm

Montering/innfesting
Vertikal skjerm
Horisontal skjerm
Selvbærende
Sekundærkonstruksjon

Monteringsvinkel lamell (alltid ut fra bæreprofil)
0°, 15°, 30° alternativt 45°

Avstand mellom lamellene
c/c målt i mm, spennvidde mm

Overflatebehandling; anodisering
Natur AA20, i følge ISO 7599
Hx 10 champagne AA20, i følge ISO 7599
Hx 20 lys amber AA20, i følge ISO 7599
Hx 30 amber AA20, i følge ISO 7599
Hx 40 mørk amber AA20, i følge ISO 7599
Hx 50 sort AA20, i følge ISO 7599

Overflatebehandling; lakkering
Pulverlakkering Polyester ca 60 my
Underbehandling Sapa Building System standard
Kulører i følge RAL eller NCS-S

SFB 4550 

Prosjektering



Sapa Building System

Markedssupport
Vi hjelper deg med svar på dine spørsmål om profilvalg, prosjektering, konstruksjonsløsninger, beregninger 

og prosjekttilpassing. Ring 63 89 21 00. Vår produkthåndbok inklusive tegninger finnes på vår hjemmeside 

www.sapabuildingsystem.no

Sapa Building System
Pb. 33, Storgata 16, 2001 Lillestrøm Tlf. 63 89 21 00 Fax 63 89 21 20 
E-mail: system.no@sapagroup.com  Internett: www.sapabuildingsystem.no

 C
o
nd

es
ig

n 
In

fo
co

m
 A

B
  
  
  
  
  
S

ap
a 

B
yg

gs
ys

te
m

  
N

O
-6

0
0

0
/1

2.
0
5


