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Orangeri
Orangeri är ett nytt koncept av fristående uterum utformad i en 

klassisk tappning med inslag av New England-design men med en 
nordisk minimalism i sin konstruktion. 

Man skulle kunna säga att Orangeriet är vår nya hybrid mellan 
uterum och växthus. Där nns plats för odling, kastunder eller sena 
middagar med släkt och vänner. Kan det bli bättre än att få sitta ute i 

naturen med kaffekoppen, trotts att det regnar?

Vår idé med detta rum, oavsett modell/säsong är att den ska ha bra 
vädringsegenskaper i form av öppningsbara skjutfönster eller 

vädringsluckor. Orangeriet har även en väl genomarbetad 
konstruktion med en stabil limträstomme med smarta urjackningar 

samt kvalitativa glaspartier och tak. 

Vi tillverkar alla delar i vår fabrik på det Smålänska Höglandet, allt 
ifrån limträstommen till grepphandtagen på dina 

skjutpartier. 

RUM FÖR LIVSKVALITÉ - I KONTAKT MED NATUREN





Takstol/Takbalk
56x225

Nockbärlina
56x270

Gavelbärlina
56x270

Stolpe 
115x115

Hörnstolpe
115x115

Främre bärlina
56x270

Vindskiva, front 
22x120

Vindskiva, gavel 
22x120

Kil 
(anpassad)

Nockstolpe 
115x115
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Dubbla slagdörrar 
alt. skjutdörrar

12

12

Bröstningspanel
liggande

Multi Iso Kanalplasttak 
Alt. Glastak Pergola
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Gavelspets
Fast glasparti
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ORANGERI - DELAR SOM INGÅR



ORANGERI - VÅRA MODELLER

215m 220m 225m

Storlek: Storlek: Storlek: 

Karmhöjd: Karmhöjd: Karmhöjd: 

L:3295mm  D:4356mm 
H:3204mm (tak tillkommer)

2000mm

L:3295mm  D:6050mm 
H:3204mm (tak tillkommer)

2000mm

L:4120mm  D:6050mm 
H:3442mm (tak tillkommer)

2000mm

Takvinkel: Takvinkel: Takvinkel: o30
o30 o30

SOMMAR SOMMAR SOMMAR

VÅR&HÖST

VINTER

VÅR&HÖST VÅR&HÖST

VINTER VINTER

Glassystem: 

Glas: 

Solo enkelglassystem

4mm Härdat, 
4mm Härdat Energi (extra kostnad)

Tak: 16mm kanalplasttak Multi Iso
8mm Härdat glastak (extra kostnad)

Glassystem: 

Glas: 

Solo enkelglassystem

4mm Härdat, 
4mm Härdat Energi (extra kostnad)

Tak: 16mm kanalplasttak Multi Iso
8mm Härdat glastak (extra kostnad)

Glassystem: 

Glas: 

Solo enkelglassystem

4mm Härdat, 
4mm Härdat Energi (extra kostnad)

Tak: 16mm kanalplasttak Multi Iso
8mm Härdat glastak (extra kostnad)

Glassystem: 

Glas: 

Twin Light 
semi-isolerglasystem

20mm dubbelhärdat 
D4-12 argon

Tak: 32mm kanalplasttak Multi Iso
33mm isolerat glastak (extra kostnad)

Glassystem: 

Glas: 

Twin Light 
semi-isolerglasystem

20mm dubbelhärdat 
D4-12 argon

Tak: 32mm kanalplasttak Multi Iso
33mm isolerat glastak (extra kostnad)

Glassystem: 

Glas: 

Twin Light 
semi-isolerglasystem

20mm dubbelhärdat 
D4-12 argon

Tak: 32mm kanalplasttak Multi Iso
33mm isolerat glastak (extra kostnad)

Glassystem: 

Glas: 

Twin
isolerglasystem

20mm dubbelhärdat 
D4-12 argon

Tak: 32mm kanalplasttak Multi Iso
33mm isolerat glastak (extra kostnad)

Glassystem: 

Glas: 

Twin
isolerglasystem

20mm dubbelhärdat 
D4-12 argon

Tak: 32mm kanalplasttak Multi Iso
33mm isolerat glastak (extra kostnad)

Glassystem: 

Glas: 

Twin
isolerglasystem

20mm dubbelhärdat 
D4-12 argon

Tak: 32mm kanalplasttak Multi Iso
33mm isolerat glastak (extra kostnad)

Prolkulör: Prolkulör: Prolkulör: 

Snabbfakta:



ENKELGLAS - SOMMAR

Till detta Orangeri ingår vårt egna enkelglasystem Solo 
Sommarträdgård. Systemet består av aluminiumproler i vit, svart 
eller naturanodiserat utförande samt 4mm härdat/härdat enegri 
enkelglas. Du kan även välja 4mm härdat energi enkelglas. 

Glaspartierna är utrustade med 25mm bred korsspröjs som 
separerar glasen och går ej att plockas bort. Dubbla gångdörrar 
av fasta BA-partier försedda med hakregellås och handtag.

Orangeriet är utformat på ett sätt där alla spröjsar linjeras vilket 
ger ett estetiskt smakfullt uttryck. 

Dubbla slagdörrar

Skjutdörrar

Skjutfönster

Fasta fönster

Gavelspetsfönster

Vädringslucka

Glaspartier/Storlek 215m
220m 225m

x

x

x x x

x x x

x x x

x x

Attraktiva dubbeldörrar medföljer 
våra Orangerier av sommar-säsong.



ISOLERGLAS - VÅR&HÖST/VINTER

Du kan även välja isolerglas till detta rum. Då utrustas Orangeriet 
med vårt Twin Light system för Vår&Höst-säsong eller Twin 
system för Vinter-säsong. Till dessa två säsonger används istället 
en innanliggande spröjs vilket gör att endast en glaskasset per 
lucka behövs. 

Till Twin-serien ingår ett 20mm D4-12 argon dubbelhärdat 
isolerglas med innanliggande korsspröjs vilket endast ger en 
glaskasset per lucka. 
Det som också skiljer sig när man väljer isolerglas till Orangeriet 
är att dubbeldörrarna byts ut mot ett skjutparti med dubbla 
hakregellås. 

Dubbla slagdörrar

Skjutdörrar

Skjutfönster

Fasta fönster

Gavelspetsfönster

Vädringslucka

Glaspartier/Storlek 215m
220m 225m

x x

x x x

x x x

x x x

x

x



STOMME

Stommen till detta Orangeri består av stabila 
limträbalkar gjorda av renhyvlad gran med 
vattenfast limfog samt levereras omålad. 

Vår idé är att bearbeta limträstommen med 
urjackningar, för att få ett snabbt och enkelt 
montage. Många detaljer får sin exakta 
placering och infästningar sker sedan endast 
med skruvar. Skruvdragare och vattenpass är de 
monteringsverktyg som behövs.

Vad som är unikt för Expoduls limträstommar är 
att vi har en väl genomarbetad konstruktion där 
taköverhäng skapas genom att takbalkarna 
passerar genom bärlinorna. 

Därmed minskas antalet delar och ger dig eller 
din snickare ett enkelt montage. Detta ger även 
en snygt och ren design utan onödiga trälister 
och smådetaljer.

Detta innebär att vid leverans är alla delar 
kompletta och färdigkapade efter dina exakta 
mått. Till din stomme medföljer även dokument 
med måttsatta vyer samt monteringsanvisning. 

Stommen är försedd med en låg 
bröstningspanel vilket skapar Orangeriets 
karaktäritiska drag och estetik.



UTERUMSTAK

KANALPLASTTAK

Taket består av 16-32 mm UV-stabila fackverks-
skivor av polykarbonat. Skivan är okänslig och i 
det närmaste okrossbar samt att alla takskivor 
kommer i opalvitt utförande vilket medför ett 
behagligt ljus till uterummet som inte bländar. 

För sommar-säsong används takskivor med 
tjockleken 16mm. 32mm tjocklek på kanalplast-
skivor används till Vår&Höst/Vinter. Taket är 
enkelt att montera samt levereras komplett och 
färdigkapat. 

GLASTAK

För oisolerat glastak används 8mm härdat eller 
lamellglas. Isolerglaset väljs vanligtvis med 
33mm 2-glas. 

Ett glastak är ett av de mest attraktiva och unika 
delar du kan ha på din fastighet eller till ditt 
uterum. Ett perfekt val om du vill ha gott om 
ljusinsläpp samt ännu mer närhet till naturen.

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.





Besök 3D-verktyget, mis.expouluterum.se/PublicStart

Vi på Expodul har tagit fram ett enklare 

sätt för dig som kund att skapa egna 

uterum, inglasningar och tak. Vår idé är 

att du lätt ska kunna skapa ett uterum 

som följer dina förutsättningar och unika 

mått. Våra 3D-guider är dynamiska, 

vilket innebär att du kan ange dina 

exakta mått och därifrån få ditt exakta 

pris.

För kompletta uterum kan 

standardpartier väljas, alternativt 

kombineras med måttanpassade partier 

för bästa lösning med lägsta pris. 

Stommar, tak, skjutpartier, fasta partier, 

bröstningar, överljus, vädringsluckor 

och snedkapade partier nns i våra 

guider. Det du själv inte lyckas lösa i 

våra guider hjälper vi dig med.

UTERUMSGUIDE 3D VERKTYG. 

NY



Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning

Sörbyvägen 7, 571 78  Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se

www.expoduluterum.se

Expodul Uterum

Expodul.Uterum

Följ oss på sociala medier! 
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