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En enklare modell samt sidopanel

Funktionell design med dolda infästningar

Stilren och modern design
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LIGHTLINE ENTRÉTAK
Stilren o modern design



Lightline sluttande med sidopanel

Enkel installation med “klick” fäste. 
Akrylglaset placeras i vatten-
avrinningen och monteras med hjälp  av de rostfria galgarna som bultas i fasaden.

Tricket med klicket ... 

Med klickfästet slipper du borra hål i
akrylglaset.

Rostfria fästen

LIGHTLINE SLUTTANDE

Stilren o modern design
Det är den “slimmade” designen 
som är karaktäristiskt för Lightline 
entrétak system:
- rostfria upphängningsgalgar
- tunna aluminiumprofiler
- 4mm tjock akrylglas

Resultatet är en kombination som 
både är visuellt och funktionellt 
attraktivt - in i minsta detalj.

Den i ögonfallande serien av 
Lightline produkter skyddar inte 
bara din entré utan höjer även 
intrycket.

Acrylmaterial samt övriga 
komponenter är helt vatten- och 
UV-resistenta. En gömd gummilist 
placerad i aluminium- profilen 
närmast väggen tar upp 
ojämnheter och leder vattnet ner i 
vatten avrinningen.
Den låga vikten gör det enkelt och 
säkert att montera entrétaket 
endast i ett fåtal steg.

Tack vare “klick låset” behövs inga 
hål genom acrylglaset. Rostfria 
special fästen håller acrylglaset 
säkert på plats, vilket underlättar 
rengöring.

Stomme : Naturanodiserade 
aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

Tak : Sluttande tak med färgat alt. 
glasklart akrylglas.

Mått : Enligt ritn. Finns i bredderna 
1500mm, 1900 mm eller 2700 
mm. Djup 950 mm.

Vattenavrinning : Regn och 
smältvatten leds bort i taksargen.

MATERIAL / KULÖRVA L

Akrylglas - Klar
Akrylglas - Frostad vit
Akrylglas - Frostad blå
Akrylglas - Frostad grön

Stomme - Natur
Beslag - Rostfritt

S N Ö L A S T E R

Godkänd för < 0,75 KN / m²



LIGHTLINE VÄLVT

Enkel installation med “klick” fäste. 
Akrylglaset placeras i vatten-
avrinningen och monteras med hjälp  av de rostfria galgarna som bultas i fasaden.

Tricket med klicket ... 

Med klickfästet slipper du borra hål i
akrylglaset.

Rostfria fästen

Det är den “slimmade” designen 
som är karaktäristiskt för Lightline 
entrétak system:
- rostfria upphängningsgalgar
- tunna aluminiumprofiler
- 4mm tjock akrylglas

Resultatet är en kombination som 
både är visuellt och funktionellt 
attraktivt - in i minsta detalj.

Den i ögonfallande serien av 
Lightline produkter skyddar inte 
bara din entré utan höjer även 
intrycket.

Acrylmaterial samt övriga 
komponenter är helt vatten- och 
UV-resistenta. En gömd gummilist 
placerad i aluminium- profilen 
närmast väggen tar upp 
ojämnheter och leder vattnet ner i 
vatten avrinningen.
Den låga vikten gör det enkelt och 
säkert att montera entrétaket 
endast i ett fåtal steg.

Tack vare “klick låset” behövs inga 
hål genom acrylglaset. Rostfria 
special fästen håller acrylglaset 
säkert på plats, vilket underlättar 
rengöring.

Stomme : Naturanodiserade 
aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

Tak : Välvt tak tak med färgat alt. 
glasklart akrylglas.

Mått : Enligt ritn. Finns i bredderna 
1480mm, 1900 mm eller 2480 
mm. Djup 910 mm.

Vattenavrinning : Regn och 
smältvatten leds bort i taksargen.

MATERIAL / KULÖRVAL

Akrylglas - Klar
Akrylglas - Frostad vit
Akrylglas - Frostad blå
Akrylglas - Frostad grön

Stomme - Natur
Beslag - Rostfritt

Lightline välvt

S N Ö L A S T E R

Godkänd för < 0,75 KN / m²

Stilren o modern design



Enkel installation med “klick” fäste. 
Akrylglaset placeras i vatten-
avrinningen och monteras med hjälp  av de rostfria galgarna som bultas i fasaden.

Tricket med klicket ... 

Med klickfästet slipper du borra hål i
akrylglaset.

Rostfria fästen

S N Ö L A S T E R

Godkänd för < 0,75 KN / m²

Stilren o modern design

Det är den “slimmade” designen 
som är karaktäristiskt för Lightline 
entrétak system:
- rostfria upphängningsgalgar
- tunna aluminiumprofiler
- 4mm tjock akrylglas

Resultatet är en kombination som 
både är visuellt och funktionellt 
attraktivt - in i minsta detalj.

Den i ögonfallande serien av 
Lightline produkter skyddar inte 
bara din entré utan höjer även 
intrycket.

Acrylmaterial samt övriga 
komponenter är helt vatten- och 
UV-resistenta. En gömd gummilist 
placerad i aluminium- profilen 
närmast väggen tar upp 
ojämnheter och leder vattnet ner i 
vatten avrinningen.
Den låga vikten gör det enkelt och 
säkert att montera entrétaket 
endast i ett fåtal steg.

Tack vare “klick låset” behövs inga 
hål genom acrylglaset. Rostfria 
special fästen håller acrylglaset 
säkert på plats, vilket underlättar 
rengöring.

Stomme : Naturanodiserade 
aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

ak : Slätt tak med färgat alt. 
glasklart akrylglas.

Mått : Enligt ritn. Finns i bredderna 
1480mm, 1900 mm eller 2480 
mm. Djup 910 mm.

Vattenavrinning : Regn och 
smältvatten leds bort i taksargen.

MATERIAL / KULÖRVAL

Akrylglas - Klar
Akrylglas - Frostad vit
Akrylglas - Frostad blå
Akrylglas - Frostad grön

Stomme - Natur
Beslag - Rostfritt

Lightline sadel

L  1480

L  2480

LIGHTLINE SADELTAK
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Det är den “slimmade” designen 
som är karaktäristiskt för Lightline 
entrétak system:
- rostfria upphängningsgalgar
- tunna aluminiumprofiler
- 4mm tjock akrylglas

Resultatet är en kombination som 
både är visuellt och funktionellt 
attraktivt - in i minsta detalj.

Den i ögonfallande serien av 
Lightline produkter skyddar inte 
bara din entré utan höjer även 
intrycket.

Acrylmaterial samt övriga 
komponenter är helt vatten- och 
UV-resistenta. En gömd gummilist 
placerad i aluminium- profilen 
närmast väggen tar upp 
ojämnheter och leder vattnet ner i 
vatten avrinningen.
Den låga vikten gör det enkelt och 
säkert att montera entrétaket 
endast i ett fåtal steg.

Tack vare “klick låset” behövs inga 
hål genom acrylglaset. Rostfria 
special fästen håller acrylglaset 
säkert på plats, vilket underlättar 
rengöring.

Stomme : Naturanodiserade 
aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

Tak : Sluttande tak med färgat alt. 
glasklart akrylglas.

Mått : Enligt ritn. Finns i bredden 
2050mm. Djup 1500 mm.

Vattenavrinning : Regn och 
smältvatten leds bort i taksargen.

Lightline XL

Blåfrostad akryl

2.050 m
m

1.600 mm

1.420 mm

25
0 

m
m

LiGHtLIne XL 2050
6 mm acrylic glass

Enkel installation med “klick” fäste. 
Akrylglaset placeras i vatten-
avrinningen och monteras med hjälp  av de rostfria galgarna som bultas i fasaden.

Tricket med klicket ... 

Med klickfästet slipper du borra hål i
akrylglaset.

Rostfria fästen

S N Ö L A S T E R

Godkänd för < 0,75 KN / m²

Stilren o modern design

MATERIAL / KULÖRVAL

Akrylglas - Klar
Akrylglas - Frostad vit
Akrylglas - Frostad blå
Akrylglas - Frostad grön

Stomme - Natur
Beslag - Rostfritt

LIGHTLINE XL



ricket med klicket ... 

Med klickfästet slipper du borra hål i
akrylglaset.

ostfria fästen

F

Baspaket

Förlängningsenhet

Baspaket

Förlängningsenhet
Lightline Modulsystem

En perfektlösning för dig som har en 
lång entré att skydda. Modulsystemet 
finns i två modeller, Lightline 
sluttande (950 mm djup) och 
Lightline XL (1500 mm djup). 

Modulsystemets byggpelare är 
baspaketet som består av två stycken 
delar. För att göra taket så brett som 
du önskar monteras förlängnings-
enheter i baspaketet. Du kan lägga 
till ett obegränsat antal 
förlängningar.

Samma vattenuppsamlingskanal som 
de andra lightline taken med ett 
tillägg för dränering vid varje 
förlängningsenhet (se skiss till 
höger).

Dräneringspunkter 
förlängningsenhet

Enkel installation med “klick” fäste. 
Akrylglaset placeras i vatten-
avrinningen och monteras med hjälp  av de rostfria galgarna som bultas i fasaden.

S N Ö L A S T E R

Godkänd för < 0,75 KN / m²

Obegränsad längd

MATERIAL / KULÖ RVA L

Akrylglas - Klar
Akrylglas - Frostad vit
Akrylglas - Frostad blå
Akrylglas - Frostad grön

Stomme - Natur
Beslag - Rostfritt

LIGHTLINE MODUL
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Baspaket

Förlängningsenhet

Baspaket

Baspaket

Baspaket

Stomme : Naturanodiserade 
aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

Tak : Sluttande tak med färgat alt. 
glasklart akrylglas.

Mått : Enligt ritn (se bifogad PDF 
längst ner). Baspaketet är 2874mm 
bred (2 x 1437 mm), 
Förlängningsenheten är 1218mm 
bred. Djupet på båda är 1420 mm.
Ett baspaket + En förlängningsenhet 
blir 4092 mm bred, ett baspaket + 
två stycken förlängningsenheter blir 
5310 mm bred osv.
Vattenavrinning: Regn och 
smältvatten leds bort i taksargen.
Lightline Slutande-Modul system 
finns i fyra olika färger på 
akrylglaset, glasklart, vitfrostat, 
blåfrostat och grönfrostat.

 

 

Det är den “slimmade” designen som är 
karaktäristiskt för Lightline entrétak system:
- rostfria upphängningsgalgar
- tunna aluminiumprofiler
- 4 mm tjock acrylglas

Resultatet är en kombination som både är visuellt 
och funktionellt attraktivt - in i minsta detalj.

Den i ögonfallande serien av Lightline produkter 
skyddar inte bara din entré utan höjer även 
intrycket.

Acrylmaterial samt övriga komponenter är helt 
vatten- och UV-resistenta.
En gömd gummilist placerad i aluminium- profilen 
närmast väggen tar upp ojämnheter och leder 
vattnet ner i vatten- avrinningen.
Den låga vikten gör det enkelt och säkert att 
montera entrétaket endast i ett fåtal steg.

Tack vare “klick låset” behövs inga hål genom 
acrylglaset. Rostfria special fästen håller acrylglaset 
säkert på plats, vilket underlättar rengöring.

Stomme : Naturanodiserade aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för väggmontage.

Tak : Sluttande tak med färgat alt. glasklart 
akrylglas.

Mått : Enligt ritn (se bifogad PDF längst ner). 
Baspaketet är 1916 mm bred (2 x 958 mm), 
Förlängningsenheten är 816 mm bred. Djupet på 
båda är 950 mm.
Ett baspaket + En förlängningsenhet blir 2732 mm 
bred, ett baspaket + två stycken 
förlängningsenheter blir 3548 mm bred osv.
Vattenavrinning: Regn och smältvatten leds bort i 
taksargen.

MATERIAL / KULÖRVAL

Akrylglas - Klar
Akrylglas - Frostad vit
Akrylglas - Frostad blå
Akrylglas - Frostad grön

Stomme - Natur
Beslag - Rostfritt

Specifikationer
LIGHTLINE MODUL

Sluttande modul

XL Modul

2.874 m
m

25
0 

m
m

1.420 mm

6 mm acrylic glass

Baspaket



Lightline Easy-Top

Modeller

Easy-Top har en enklare konstruktion än de övriga i 
serien. Den största skillnaden ligger i avsaknaden 
av klickfästet och vattenuppsamlingen i framkants 
profilen.

På Easy-Top monteras akrylglaset med skruv i de 
rostfria profilerna. 
Vattenuppsamlingen sker via bockningen i framkant 
på akrylglaset.

Finns endast med klart akrylglas.
Easy-Top 1400x900 mm

Easy-Top är ett prisvärt och enklare 
alternativ i Lightline serien. Det är 
den “slimmade” designen som är 
karaktäristiskt för Lightline entrétak 
system:
- rostfria upphängningsgalgar
- tunna aluminiumprofiler
- 4mm tjock akrylglas

Resultatet är en kombination som 
både är visuellt och funktionellt 
attraktivt - in i minsta detalj.

Den i ögonfallande serien av 
Lightline produkter skyddar inte 
bara din entré utan höjer även 
intrycket.

Acrylmaterial samt övriga 
komponenter är helt vatten- och 
UV-resistenta. En gömd gummilist 
placerad i aluminium- profilen 
närmast väggen tar upp 
ojämnheter och leder vattnet ner i 
vatten avrinningen.
Den låga vikten gör det enkelt och 
säkert att montera entrétaket 
endast i ett fåtal steg.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

Tak : Sluttande tak i bockat 
glasklart 3mm akrylglas.

Mått : 1400x900 mm (BxH).

Vattenavrinning : Regn och 
smältvatten leds bort  i det bockade 
akryl glasets framkant. 

MATERIAL / KULÖ RVA L

Akrylglas - Klar
Akrylglas - Frostad vit
Akrylglas - Frostad blå
Akrylglas - Frostad grön

Stomme - Natur
Beslag - Rostfritt

Lightline sidopanel ger ett perfekt 
väderskydd runt din entré. Bygger 
på samma teknik som lightline 
seriens entrétak, låg vikt och 
modern design.

Sidopanelen finns i 2 stycken olika 
utförande:
Sidopanel standard är avsedd för 
lightline tak: sluttande, sluttande 
modul, sadeltak, välvd och easy-
top.
Sidopanel XL är avsedd för 
Lightline XL och XL modul.

Akrylglaset i fyra olika färger, 
glasklart, vitfrostat, blåfrostat och 
grönfrostat

Stomme : Naturanodiserade 
aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

Akrylglas : Färgat alt. glasklart 
akrylglas.

Mått : Se skiss

Easy-top

Sidopanel

LIGHTLINE EASYTOP / SIDOPANEL



Modulsystemet består av 2 
sektioner som utgör ett 
baspaket 2092x880 mm 
(2x1046 mm bred).
Baspaketet kompletteras med 
förlängnings-enheter som är 
900 mm breda för bygga ut till 
önskad totalbredd.

Maxlast på 350 kg/ kvm 
(monterat i betong).

Stomme : Naturanodiserade 
aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

Tak : Plant härdat glas 12 mm 
tjocklek.

Mått : Baspaket 2092x880 mm, 
förlängningsenhet 900x880 
mm.

Vattenavrinning: Regn och 
smältvatten leds bort i 
vattenuppsamlaren i framkant.

Lightline Plant med härdglas

Vattenuppsamlare
i aluminium

Konsoler i
rostfritt stål

Stabilt väggfäste
i aluminiuim

12 mm klart säkerthetsglas

88 cm

146 cm

Den i ögonfallande serien av 
Lightline produkter skyddar inte 
bara din entré utan höjer även 
intrycket.

För större krav på skydd av din 
entré finns nu Lightline Plant med 
12 mm härdat glas. Rostfria 
upphängningsgalgar, väggfäste 
och vattenuppsamlingsprofil i 
aluminium ger taket lång 
livslängd.

Resultatet är en kombination som 
både är visuellt och funktionellt 
attraktivt - in i minsta detalj.

Maxlast på 350 kg/ kvm 
(monterat i betong).

Stomme : Naturanodiserade 
aluminiumprofiler.

Infästning : Rostfria konsoler för 
väggmontage.

Tak : Plant härdat 12 mm 
tjocklek.
Mått: Bred 1460 mm, Djup 880 
mm.

Vattenavrinning : Regn och 
smältvatten leds bort i 
vattenuppsamlaren i framkant.

Bas modul

Bas modul

Förlängningsenhet

88 cm104,6 cm
90 cm 104,6 cm

299,2 cm

Stilren o modern design

LIGHTLINE PLANT
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Belysning till ditt Lightline 
tak skiner upp din entré och 
samlar många blickfång

Belysningen består av 21 
stycken vattentäta och 
energisnåla LED lampor
Detta skapar ett mjukt och 
behagligt ljus med varm 
färgton.

Låg späning gör belysningen 
enkel och säker att montera.

En natt/dag senor avtiverar 
belysningen efter rådande 
ljudförhållanden.

Levereras utan trans-
formator, se fakta ruta 
nedan för specifikation.

Efter montering av ett Lightline tak bör det 
rengöras med Lightline Shine. Detta skyddar 
den rostfria ytan som kan ha blivit exponerad 
för väta, montering och slitage i transport. 

Rostfritt stål bör rengöras med jämna 
mellanrum, ca var 6-12 månad. Under vissa 
förhållanden är stålet utsatt för mera slitage 
som t.ex områden med väldigt hög 
luftfuktighet, höga luftföroreningar, kust-
förhållanden eller kontakt med kemikalier 
som klor och vägsalt. Då rekommenderas 
rengöring var 3-6 månad.

Transformator rekommendation (ej inkluderad):
Utomhus: Plug-in transformer, 12V/5W, iP44

Inomhus: Standard modell 12V/5W transformator

Belysning i 
aluminium profil.

Lightline Shine Belysning

TILLBEHÖR / ÖVRIGT SORTIMENT

MILJÖBILDER 


