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EXPODUL SKÄRMTAK 

SKÄRMTAK LIMTRÄSTOMME

Måttanpassad limträstomme för 
skärmtak och altantak. Stommen 
levereras alltid helt färdigkapad och 
konfektionerad. 



Limträstommen är uppbyggd efter ett koncept, där du som kund 

har stora möjligheter att utforma ett personligt och måttanpassat 

skärmtak. Stommen levereras helt färdigkapad och konfektionerad. 

Limträt är tillverkat av renhyvlad gran med vattenfast limfog. 

Ni väljer själv längd, djup, takvinkel och brutna hörn mm. 

Urjackade bärlinor med genomgående takbalkar ger ett tätslutande 

tak mot limträ.

Skärmtak
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Bakre bärlina 56x225mm 

Takstol 56x225mm 

Stolpe 115x115mm 

Främre bärlina 56x270mm 

Vindskiva gavel 22x120mm 

Vindskiva front 22x120mm 

DIMENSIONER LIMTRÄSTOMME 
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Komplett skärmtak med 16mm kanalplasttak och 
takavvattning. Skärmtaket har en stabil limträstomme som 
levereras med färdiga urjackningar för extra enkel montering 
samt levereras omålad. Taklutningen kan anpassas för att få 
en totalhöjd på stommen som når under husets takfot där 
lägsta möjliga takvinkel är 4 grader. 5 graders taklutning 
motsvarar ca 8,7 cm/m.

SKÄRMTAK I LIMTRÄ FÖR DIN UTEPLATS 

OM SKÄRMTAKET

Skärmtaket görs med två hörnstolpar 
alternativt tre stolpar samt de främre stolparna 
kan placeras inskjutna längs främre bärlinan 
om så önskas. Höjd till främre bärlina är max 
2200mm och stolpar kan kapas ner anpassad 
höjd. Måttanpassat skärmtak och takavvattning 
kan offereras efter önskemål.

OM LIMTRÄSTOMMEN

Limträstommen är uppbyggd efter ett koncept, 
där du som kund har stora möjligheter att 
utforma ett personligt och måttanpassat 
skärmtak där bla. stommen levereras helt 
färdigkapad och helt konfektionerad. Limträt är 
tillverkat av renhyvlad gran med vattenfast 
limfog vilket ger en stabil stommekonstruktion.
Du väljer själv längd, djup, takvinkel och 
brutna hörn mm. Urjackade bärlinor med 
genomgående takbalkar ger ett tätslutande tak 
mot limträ.
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KONSTRUKTION 

Enbart längsgående takbalkar kombinerat med 
kanalplasttak ger taket ett stilrent intryck. 
Taklutningen är 5 grader, för att få en totalhöjd på 
stommen som når under husets takfot. 5 graders 
taklutning motsvarar ca 8,7 cm/m. 

INTEGRERAD SPOTLIGHTSBELYSNING

Oavsett utformning av stommen kan du som kund välja 
till vår integrerade spotlightbelysning. Spotlight Expo-
system är ett smart Plug&Play-system där samtliga delar 
anpassas och levereras måttkapade efter dina mått. 

Systemet består av diskreta aluminiumprofiler som 
snäpps fast mot takstolarna ihop med dimbara spotlights 
på valfri placering. Även takstolarna förbereds med 
urfräsningar efter önskar antal spotlights vilket ger en 
säker och effektiv installation. 



Bakkantsprofil

Aluminiumtejp

Gummilist

Takbalksprofil
Dräneringstejp

Kanalplast
Framkantsprofil

Snäpplocksprofil

Avslutningsprofil

Mjukläpp

Taklängd

Takbredd

Kanalplast 16mm: U(K) värde= 2.0 W/m2 K
Vikt= 2.5 kg/m2
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KANALPLASTTAK

Taket består av 16mm UV-stabila fackverks-skivor av polykarbonat 
med att opalvitt utförande. Takbalksprofilerna består av PVC med 
gummilister, för att undvika knäppljud då taket rör på sig. Synliga 
ytterprofiler såsom framkantsprofil, bakkantsprofil samt 
avslutniungsprofiler består av aluminium. 

MULTI ISO
KANALPLASTTAK

16MM



Expodul obruten takstomme med 
Pergola glastaksystem med 8mm härdat glas
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GLASTAK PERGOLA

Glastaket som kan användas är ett 
Pergola glastaksystem för 8mm härdat 
glas och aluminuimprofiler. 

Dimensionering av glastaket görs alltid 
induviduellt efter takets förutsättningar. 
Andra glaskombinationer offereras 
enligt önskemål.  

GLASTAK PERGOLA
8MM
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