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Teknova Byggsystem AB med säte i idylliska Vadstena har tillverkat, marknadsfört och monterat
inglasningar sedan 1986.
Altaninglasningens beståndsdelar är till allra största
delen i aluminium, ett nästan helt underhållsfritt
material. Det ger uterummet lång livslängd och du
slipper tråkiga underhållsarbeten.
Vårt nya inglasningssystem för altaner representerar med sina konstruktionslösningar och detaljer
något av ett nytänkande i branschen.

De olika aluminiumprofilerna är mjukt och behagligt
rundade. Det underlättar anpassningen till såväl
husets karaktär som dess omgivning. Vi ökar också
valfriheten genom att kunna erbjuda olika ytbehandlingar. Vitlackad eller anodiserad aluminium är våra
standardutföranden.
Bygg ett uterum som passar såväl huset som dess
miljö. Det är den möjligheten vi ger dig. När du väljer
Teknova Altan så väljer du också en inglasning med
mycket hög kvalitet. En inglasning som du kommer
att trivas med.
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Planera ert uterum
Med en noggrann planering av
uterummet ökar förutsättningarna
att få ett lyckat slutresultat. Använd
gärna en kopia av fastighetsritningen
som underlag. Skissa sedan på det
utförande som du tycker passar bäst.
Nedan följer några tips på vad vi
tycker är viktigt.

Storleken
Bygg ett uterum – inte ett växthus.
Anpassa till ert hus karaktär. Undvik
att bygga för stort uterum. Fundera
lite på hur du skall utnyttja uterummet och hur du skall möblera det. Du
kanske vill ha ett burspråk eller ett
brutet hörn. Möjligheterna är stora.
Är du osäker, fråga oss om råd, det
kostar inget.

Planera ditt uterum väl så sparar du både tid och pengar.

Material och färg
Vi tycker det är oerhört viktigt att
välja rätt material och färg på uterummet. Allt för många uterum som
är uppsatta idag är inte anpassade
till det övriga huset. Nu finns det
möjligheter att få rätt färg på tak,
stomme, fönster och dörrar. Välj rätt
kombination från början.
Du bör också tänka på att din konstruk tion skall tåla belastningar
såsom snö och vind.
I den här broschyren kommer du
att få många goda tips hur man kan
bygga ett attraktivt uterum.

Anpassat uterum. Stomme av underhållsfri aluminium kompletterad med panelbröstning i trä.

Behöver jag
byggnadslov?
Generellt behövs byggnadslov.
Handlingar för byggnadslov är
relativt lätta att upprätta. En situationsplan, en planritning och enkel
skiss på fasaden är allt som behövs.
Känner du dig osäker kan du fråga
din kommun alternativt rådfråga
oss.

Anpassat uterum. Stomme av underhållsfri aluminium kompletterad med helglasade dörrar.
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Vi kan leverera efter era mått och önskemål

Golv
Golvet är en viktig del av uterummet. Det avgör det slutliga resultatet,
men det påverkar även uterummets
livslängd.
Viktigt för alla typer av golv är att
golvet ligger i våg. Vissa nivåskillnader kan tas upp genom justering i
systemet men allt för stora skillnader
skapar oönskade problem. Var noga
när du gör golvet, det kommer att
underlätta mycket.

Trallgolv

Trallgolv av lärk.

Ett trallgolv är en enkel och kanske
den vanligaste varianten av golv.
Man gjuter ned ett antal plintar
på vilka man sedan monterar ett
regelverk. Det är viktigt att plintarna
gjuts tillräckligt djupt. Detta för att
plintarna inte skall röra sig när kylan
sätter i. Hur djupt du skall gjuta beror
på var i landet du bor. Det kan skilja
mellan 0,5 till 1,5 m. Rådfråga någon
kunnig i din närhet eller fråga oss.
På regelverket skruvas ett golv av
trallvirke. Det finns speciella skruvar
för detta ändamål. Skruva trallen
utan springa eftersom virket kommer
att torka ihop något. Vi rekommenderar en grövre dimension på trallvirket vilket ger ett stabilare golv och
därmed mer golvkänsla.

Trallgolv av tryckimpregnerad furu.

Som träslag i golvkonstruktionen
bör du välja tryckimpregnerad furu
alternativt lärkträ. Lärkträ är lite mer
“levande” men kostar istället några
kronor extra.
Vill du ha ett isolerat golv kan man
med enkla medel isolera det.

Gjuten platta
Genom att gjuta en platta kan man
förbättra komforten med bl a klinkerplattor och golvvärme. Gjutningen
bör göras av en fackman.
OBS!

Golv med klinker.

Försök att lägga golvet så att du
kan gå ut direkt från huset utan
något mellanliggande trappsteg.

Ring och beställ vår broschyr ”Hur du bygger golv till uterummet”
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Stomme
Stommen är uterummets bärande
konstruk tion. Det är vik tigt at t
stommen är dimensionerad för att
klara snö och vindlaster.
Anpassa också stommens
material så att den passar
fasadens utseende.

Stomme i aluminium
inklusive vår unika
takbalk.

Takanslutningsprofil

Gummilist

Aluminiumstomme
Fördelen med en stomme
av aluminium är inte bara
a t t d e n är nä s t an hel t
underhållsfri. Aluminium
har också en hög hållfastighet. Det innebär att mindre
dimensioner kan användas.
Genom att takbalkar och bärlina inte
behöver vara lika kraftiga som vid
användandet av t ex limträ kan man
tjäna många viktiga centimetrar vid
trånga utrymmen.

Cellband
100 x 100
Bärlina
Hörnstolpe

Justerbar
väggprofil

Takbalk

Det går också bra att kombinera en
aluminiumstomme med en träpanel
och på så sätt göra uterummet mer
attraktivt.
Aluminium är nästan helt underhållsfritt. Du slipper rötskador och
eventuella ommålningar.
Vår aluminiumstomme
är dokumenterat säker
upp till och med
snözon 3 vilket innebär hela landet
med undant ag
för fjällen.
Grönt =
snözon 1–3

Uterum med aluminiumstomme och träpanel.

Välj mellan dessa standardfärger

OBS!
Använd aluminumstomme och du
försäkrar dig om ett uterum med
minimalt underhållsbehov som du
kommer att kunna nyttja under
många år.
6

Vitlack
NCS S 0502Y

Naturanodiserad
20 my

Givetvis kan vi även lacka profiler enligt era önskemål mot pristillägg.
Vi kan leverera efter era mått och önskemål

Tak
I dag finns det en mängd tak för
olika ändamål. När det gäller tak till
ett uterum rekommenderar vi en
takskiva med bra isoleringsförmåga.
Fördelen med en isolerad takskiva
är att du slipper kondens och du får
en bra dämpning av solinstrålning
under heta sommardagar.

Kanalplast
Takskivor i 16 mm kanalplast. Välj mellan rökfärgad, transparent eller opalvit.

Täckprofil
med gummilist

Kanalplas t av polykarbonat är
lämpat för uterum. Polykarbonat
har en överlägsen slagtålighet och
är väldigt lätt att bearbeta vid t ex
sågning.
Kanalplastskivan har bra isoleringsförmåga och klarar stora temperaturskillnader utan att påverkas. Skivan
är ytbehandlad för att tåla solens
ultravioletta strålar.
Skivan släpper igenom ett behagligt
ljus och finns i tre olika utförande:
opalvit, rökfärgad och transparent.

Fackverkskonstruktion
Dräneringstejp

Frontprofil
Täcklock av aluminium

Vindskiveprofil av strängpressad aluminium

Montering av kanalplastskivan är
enkel. Vår speciella takbalk är utformad så att skivan får en bra passning
och att skarvarna blir täta.
Har du befintliga takbalkar finns
det speciella aluminiumprofiler och
monteringsdetaljer för att göra montaget så enkelt som möjligt.
Vid nästan alla takmontage behövs
en anslutningsplåt vid takets bakkant.
Vi rekommenderar att anslutningsplåten monteras av en fackman.

OBS!
Våra takprofiler är ytbehandlade och
finns i natur eller vitt. Jämför gärna
med andra fabrikat.
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Fönster / dörrar
Teknova fönster/dörrar har en väl
genomtänkt konstruktion.

Rälsprofil

Det ger våra kunder maximal komfort under många år.

Profiler
Profilerna är tillverkade av aluminium och kan beställas i våra standardkulörer natur, vitt och brunt.
Profilerna har en rund utformning
vilket ger en mjukare och skönare
känsla. Profilernas godstjocklek
är väl tilltagen. Tillsammans med
rundningen ger detta en fullgod
stabilitet utan att profilerna ser stora
och klumpiga ut.

Glas
Som standard glasas våra dörrar
och fönster med 4 mm vanligt fönsterglas alternativt med isolerglas för
bättre komfort året om. Önskar ni
annan typ av glas, såsom säkerhetsglas, energiglas, tonat glas etc, så är
det inget problem. Vi kan leverera
de flesta typer av glas som finns på
marknaden.

Rälsar
Konstruktionen av vår rälsprofil är
unik. Vi har en uppsamlingsficka
för kondensvat ten som tillsammans med vår sick- sack-dränering
ger maximalt skydd för vatten och
snöintrång.

Rälsprofil

Hjul
Hjulet är en oerhört viktig komponent i skjutbara dörrar eller fönster.
Det har vi taget fasta på. Vårt hjul har
därför riktiga kullager i rostfritt stål.
Själva hjulet är tillverkat av slitstark
nylon. Hjulets storlek är helt anpassat till rälsprofilen och ger därmed
en mjuk gång.

Extra uppsamlingsspår.

OBS!
Profilerna i fönster/dörrar är mjukt
rundade för bättre stabilitet och
skönare känsla.
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Vi kan leverera efter era mått och önskemål

Fönster / dörrar
Handtag
Samtliga skjutbara fönster och dörrar
levereras med vårt snäpphandtag i
samma kulör som profilerna. Fönster
och dörrar kan inte öppnas utifrån.
Som tillägg kan vi leverera ett nyckellås som du kan öppna både in- och
utifrån.

Fasta fönster/dörrar
Fasta fönster och dörrar levereras
i exakt samma utförande som de
skjutbara dvs med hjul, rälsprofiler
och anslutningslist. Det betyder att
fasta fönster och dörrar kan kombineras vilket ger en helhetslösning
både vad gäller utseende och funktionell dränering.

Storlekar/indelning

Dörrar och fönster kan
glasas med isolerglas för
bättre komfort året om.

Teknova fönster/dörrar finns i flera
olika standardstorlekar. Inom varje
sektion indelas fönster/dörrar i exakt
lika mått. Detta ger maximal öppningsbarhet samt ett professionellt
utseende. Jämför gärna med andra
fabrikat.

Spröjs
I varje dörr sitter en horisontell spröjs
som avdelar dörrens glas. Spröjsen
monteras färdig i vår fabrik.

Specialstorlekar
Om inte någon av våra standardstorlekar skulle passa öppningsmåttet,
kan vi enkelt anpassa fönster- eller
dörrsektioner till önskad storlek.
Till extrakostnad kan du själv välja
indelning, bredd och höjdmått. Kontakta våra säljare!

OBS!

Handtag med speciell låsfunktion ingår. De är lackerade i
samma färg som fönsterbågen.

I varje sektion indelas fönster/
dörrar exakt lika. Detta ger större
öppningsbarhet jämfört med de
flesta andra fabrikat.
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Profiler
30 mm
46 mm
40,5
30 mm

3-räls

70 mm

Över/understycke

4-räls
30 mm

Bågprofilerna är behagligt rundade
vilket ger både stabilitet och skönhet.

94 mm

17

Spröjs (till dörrar)

Spröjsprofilen delar glaset vilket gör
att dörrarna blir stabilare.

Båge
21,5

20,45

Isolerglasprofil

15 mm

Takanslutningsprofil

Frontprofil och täcklock är dränerade
för att eliminera läckage.
Vindskiveprofilen ger en snygg,
stabil och funktionell täckning av
gavelspetsfönster eller panel.

Frontprofil
21,6

50 mm

30,5
Täcklock

50 mm

Vindskiveprofil
Takbalk m.
täckprofil

135 mm

Takbalken är anpassad för att klara
snözon 3, vilket innebär hela landet
med undantag för fjälltrakterna.

40 mm

127 mm

Teknova tak är ett komplett taksystem inklusive takbalkar och monteringsprofiler.
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120 mm

Takprofiler
Teknova Tak

40 mm

Rälsprofilerna tål att trampas på utan
att det blir några skador på profilen.
Detta gäller även om ni måste köra
över rälsen med t ex rullstol.

Uppsamlingsprofil

50 mm

Profilerna är väl anpassade. Inte för
stora, inte för klumpiga. Men väl
tilltagna för att stå emot snö och
vindlaster samt kännas stabila att
skjuta.

2-räls

32,1

Fönster- och dörrprofiler

50

Profiler för befintliga
takbalkar
Har du befintliga takbalkar av t ex trä
och vill komplettera med ett isolerat
tak? Titta då på vår takprofil. Tillsammans med de övriga profilerna får du
ett tätt och funktionellt tak som du
får glädje av under många år.

Takspröjsprofil
med täckprofil för
befintlig takbalk

OBS!
Profilersystemet är utvecklat i samarbete med ledande profilleverantörer.
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Vi kan leverera efter era mått och önskemål

Detaljer och tillbehör
Gavelspetsar
Välj mellan gavelspetsar av glas eller
trä beroende på vilket som passar
ert hus bäst. I våra byggsatser ingår
alltid gavelspetsar.

Teknova panel
Gavelspetsruta av glas och aluminium.

Att klä med panel ger ofta uterummet mer liv. Vissa saker bör man
dock tänka på för att panelen skall
hålla länge.
Panelen levereras omålad och bör
ytbehandlas så fort som möjligt.
I Teknova panel ingår alltid invändig och utvändig panel, stomvirke,
golvlist, infästningsmaterial och
erforderliga skyddsprofiler av aluminium.

Fönsterblecksprofil
Räls

Stomme

Myggnät
Invändig panel pärlspont
med fönsterbräda.

Utvändig panel

Invändig panel

Ram av strängpressad aluminiumprofil klädd med myggnät. Lätt att
skifta efter behov. Du lyfter enkelt
ur glaspar tiet och ersätter med
myggnät.

Vädringslucka
Överkantshängd utåtgående vädringslucka monterad i övre del av
fast glasparti. Även dörrparti kan
fås med denna lucka fast monterad
i övre del av dörrbladet.

Stomme

Mellanrum

Golvlist

Fönsterbräda

Golvblecksprofil

Myggnät.

Fönsterbräda i strängpressad aluminiumprofil. Färdigkapade längder
efter dina egna mått. Går även att
eftermontera.

Teknova hängränna
Teknova hängrännor levereras komplett med ränna, ränngavlar, rör,
utkastare etc. Rännorna är tillverkade av plåt vilket ger styrka och hållbarhet. Rännan är lätt att montera.

Vädringslucka.

Hängränna av plåt.

OBS! Fönsterblecks- och golvblecksprofiler av strängpressad aluminium.
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Kompletta uterum
I Teknovas byggsatser ingår:
• Teknova stomkonstruktion (kan spegelvändas).
• 16 mm kanalplasttak
• Panel i valfria sektioner.
• Gavelspetsglas alternativt panel.
• Handtag med snäppfunktion.
• Erforderligt infästningsmaterial.

Byggsatsernas olika delar är anpassade efter
uterummens basmått (se skisser). Välj själv standardkulör på profiler och takplast. Ni har också
möjligheten att på valfritt antal sektioner välja hela
dörrar eller kombinationen fönster och panel.

OBS! Golv ingår ej.

Manfred, 12 m2

2 Fast dörr/fönster sektion
bredd 564 mm, 1 fast.

3200

3 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3428 mm, 4-delat.

2500

1 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2578 mm, 3-delat.

4050

Johan, 13 m2
1 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3050 mm, 3-delat
2 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3850 mm, 4-delat

3200

2500

3 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3050 mm, 3-delat

4050

Vi kan leverera efter era mått och önskemål
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2500

3200

Kompletta uterum

5050

Annica, 15 m2
1 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2578 mm, 3-delat
2 Fast dörr/fönster sektion
bredd 564 mm, 1 fast
3 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3907 mm, 4-delat
4 Fast dörr/fönster sektion
bredd 564 mm, 1 fast
5 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2578 mm, 3-delat

Jesper, 17 m2

2500

1 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2578 mm, 3-delat
2 Fast dörr/fönster sektion
bredd 564 mm, 1 fast
3 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 1607 mm, 2-delat
4 Fast dörr/fönster sektion
bredd 605 mm, 1 fast
5 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3170 mm, 3-delat

3200

2700

6 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2550 mm, 3-delat

6050
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3040

3700

Kompletta uterum

5000

Micael, 19 m2
1 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3078 mm, 3-delat
2 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 564 mm, 1 fast
3 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3857 mm, 4-delat
4 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 564 mm, 1 fast
5 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3078 mm, 3-delat

Bengt, 21 m2
1 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3028 mm, 3-delat
2 Fast dörr/fönster sektion
bredd 564 mm, 1 fast

2500

3 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2403 mm, 3-delat
4 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2403 mm, 3-delat
5 Fast dörr/fönster sektion
bredd 564 mm, 1 fast

3650

6 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3028 mm, 3-delat

6050
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Vi kan leverera efter era mått och önskemål

2500

Kompletta uterum

Göran, 22 m2
1 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3500 mm, 4-delat
3650

2 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2875 mm, 3-delat
3 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 2875 mm, 3-delat
4 Skjutdörr/fönster sektion
bredd 3500 mm, 4-delat

6050

Beställningar Kundservice
Snabbast beställer du genom
att ringa in ordern till våra
säljare på telefon 0143-292
20. De kan också svara på
dina frågor och ge mer
information. Telefontider
08.00–17.00. Lunchstängt
12.00–13.00. Vi har som regel
stängt två veckor under industrisemestern. Önskar ni se
våra produkter i verkligheten
är ni välkomna till vårt kontor
i Vadstena. Boka med våra
säljare i förväg.

Transportsätt
Vi skickar alltid varorna
fraktfritt hem till er med vår
transportör. De ringer någon
dag innan för att kontrollera
att du är hemma och kan ta
emot varorna. Därför behöver

vi ert telefonnummer dagtid
samt eventuellt mobilnummer. Var god ange detta vid
beställning.

Leveranstider
Normalt skickar vi våra produkter ca tre arbetsveckor
från beställning. Räkna sedan
med att transportören behöver 2 - 4 arbetsdagar beroende på var ni bor. Under
högsäsong kan leveranstiden
bli något längre. Detta gäller
även måttbeställda produkter

Betalningsvillkor/
personuppgifter
Alla våra leveranser har betalningsvillkoren 10 dagar netto
mot faktura, under förutsättning att vi erhåller korrekt
person- eller organisations-

nummer för bedömning av
kundens kreditvärdighet.
Personuppgifter behandlas
konfidentiellt och används
endast i våra kontakter och
kreditbedömning med dig
som kund. Om man inte vill
uppge sitt person- eller organisationsnummer sänder vi
varorna på efterkrav / postförskott med en tilläggsavgift på
100:- per beställning.

Leveransskador
Kontrollera godset noga tillsammans med chauffören
vid mottagandet. Godset är
under transporten försäkrat
av transportören. Vid leveransskador skall skriftlig
notering göras av chauffören
på fraktsedeln i samband
med mottagandet av leveransen. Därefter anmäls

reklamationen omgående av
er till oss på Teknova så att vi
kan sända ersättningsvaror
samt ordna med ersättningen
med transportbolaget. Spara
emballaget för eventuell
senare besiktning.

Reklamationer
Fel eller skada som upptäcks
senare efter mottagandet av
godset skall anmälas snarast,
dock senast 7 dagar efter att
du mottagit leveransen, till
Teknova på tel. 0143-292 20.

Garanti
Vi lämnar upp till 10 års
garanti på vissa produkter
förutom konsumentköplagens 2-åriga reklamationsrätt.
OBS!
Vi kan erbjuda montage som
utförs av erfarna montörer.
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