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Ett glastak är en av de mest attraktiva och unika delar du kan ha på din fastighet eller till 
ditt uterum. Det är heller inget material som åldras i traditionell bemärkelse, så du 

behöver inte oroa dig över solblekning eller missfärgning med tiden. Dessutom är det 
enkelt att hålla rent.

Om du väljer glastaket Pergola från Expodul får du också utmärkta 
isoleringsegenskaper och en hållfasthet i särklass. Våra glastak anpassas alltid 

individuellt efter kundens behov och passar med andra ord alla typer av uterum eller 
uteplatser, inklusive vinterträdgårdar.  

Genom att använda olika glaskombinationer bestämmer du själv egenskaperna för ditt 
glastak. Exempelvis kan man väga in faktorer som belastning, ljusgenomsläpp, 

ljudreduktion och isolering. Du får helt enkelt ditt glastak precis så som du vill ha det.

Glastak Pergola
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OM GLASTAK PERGOLA 

Glastaket monteras på en bärande 
grundkonstruktion och kan väljas till 
samtliga av Expoduls limträstommar. 

GLAS 

För oisolerade glastak används 8mm 
härdat glas och för isolerade glastak 
används 33mm isolerglas.

MÅTTANPASSAS

Pergola glastak måttanpassas efter 
önskade mått. Olika glaskombinationer 
väljs efter krav på belastning, isolering, 
solskydd eller ljudreduktion. Taket 
levereras färdigkapat och är redo att 
monteras direkt vid leverans. 

DINA FÖRUTSÄTTNINGAR

Dimensionering av glastaket görs alltid 
individuellt efter takets förutsättningar. 
Andra glaskombinationer offereras enligt 
önskemål.
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Glastak Pergola 8mm   
Sommar, Förlängd sommar

Glastak Pergola 33mm  
Vår&Höst, Vinter

Tjocklek: 8mm

Glasbredd:  max 1000mm

Kulör:   Ofärgat

2U-värde :  5,7 W/m  K

2Vikt:   20kg/m

Tjocklek: 33mm

Skivbredder:  max 1000mm

Kulör:   Ofärgat

2U-värde glas:   1,1 W/m  K

2Vikt:   35kg/m

TAKFAKTA 

8mm härdat enkelglas 33mm härdat isolerglas 
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Glastak Pergola 8mm rekommenderas till våra 
limträstommar med Solo enkelglassystem 
med härdat glas för sommar-säsong eller 
härdat energi glas för förlängd sommar-
säsong. 

Vi rekommenderar även en lägsta takvinkel på 
o7  för förebygga risken att smuts och vatten 

ska bli ståendes vid takspröjsen. 

Takspröjs tillkommer när den totala 
takglaslängen överskrider 2500mm. För 
Expoul limträstomme linjeras även tillhörande 
kortling med takspröjs för ytterligare bärlighet 
till kostruktionen. 

Ett uterum med glastak en solig dag kan 
uppnå höga temperaturer, tänk därför på att 
ha god ventilation i uterummet. Tänk även på 
vilket väderstreck du vill bygga åt för att 
avgöra hur utsatt för solsken ditt uterum 
kommer att vara. 

GLASTAK - SOMMAR, FÖRLÄNGD SOMMAR

Expodul obruten takstomme med Pergola 
glastaksystem för 8mm härdat glas.
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Trälist

Expodul sadeltakstomme med Pergola 
glastaksystem för 33mm isolerglas.

Glastak Pergola 33mm rekommenderas till 
våra limträstommar med isolerglasystem 
Twin Light för vår & höst-säsong, Twin och 
Twin+ för vinter-säsong. 

Vi rekommenderar även en lägsta takvinkel 
opå 7  för förebygga risken att smuts och 

vatten ska bli ståendes vid takspröjsen. 

Takspröjs tillkommer när den totala 
takglaslängen överskrider 2500mm. För 
Expoul limträstomme linjeras även tillhörande 
kortling med takspröjs för ytterligare bärlighet 
till kostruktionen. Det isolerade glastaket är 
alltid utrustat med en delande spröjs vid 
takutsticket. 

Ett uterum med glastak en solig dag kan 
uppnå höga temperaturer, tänk därför på att 
ha god ventilation i uterummet. Tänk även på 
vilket väderstreck du vill bygga åt för att 
avgöra hur utsatt för solsken ditt uterum 
kommer att vara. 

GLASTAK - VÅR & HÖST, VINTER 
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