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Mer information om våra produkter finns på vår hemsida: sapabuildingsystem.se
Detaljsnitt i dwg och dxf, beskrivningstexter med mera finns för nedladdning.
För mer information kontakta Arkitektsupport 020-74 20 60. 
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Sapa Building System AB är Nordens ledande leverantör av  
aluminiumbaserade byggsystem. Våra system är utvecklade  
för Nordens hårda klimat, byggnormer och marknadskrav.  
Vårt sortiment inkluderar även dörrar, fönster, glastak, fasader, 
solskydd och byggnadsintegrerade solceller.

Återvinning av aluminium är en energisnål process. Omkring 50 % 
av Sapas totala produktion baseras på återvunnet aluminium.
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Sapa Fasader

Fasaden smyckar stadens rum

Flera system. En fasad kan gestalta olika uttryck med hjälp av våra lösningar som tillgodoser  
de olika estetiska och funktionella krav som ställs. Vi har system för flera lösningar, välj system  
utifrån ditt projekt och dina önskemål.

P-märkning. Våra byggsystem uppfyller kraven för P-märkning, vilka omfattar kvalitetssäkring 
av konstruktion, tillverkning och montage av fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas  
och metall.

Småländsk anda. Sapa Byggsystem är utvecklade för Nordens klimat, byggnormer och mark-
nadskrav i nära samarbete med arkitekter och våra tillverkare. 40 år av ständiga förbättringar 
har resulterat i flexibla och rationella lösningar; system med stora möjligheter för arkitektoniska 
uttryck och pålitliga funktioner,  för smidigt montage, rationell tillverkning och för minimerat 
underhåll. Vår produktutveckling drivs med fokus på produktionsvänlighet, enkelhet, ekonomi, 
funktion och design.

Spara, kontrollera och generera energi. Energihushållning utgör grunden för vårt sortiment. 
Sapa Byggsystem gör det lätt att designa moderna hus som tillgodoser höga krav. 

Enkelt att kombinera system. Vi har ett sort utbud av fönster, dörrar och skjutdörrar som enkelt 
och elegant kan integreras i fasadsystemen.
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Bland de nya riktlinjer som kommer att sätta standarden på både befintliga och nya byggnader framöver 
är LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och Green Building viktiga begrepp. Våra system lämpar sig utmärkt för 
dessa nya miljöklassningar. Bilden visar Ramböllhuset i Malmö med Sapa Fasadsystem 4150. Huset är 
certifierat enligt Green Building. 

Energieffektiva lösningar
Sapa Byggsystem gör det lätt att designa moderna hus som tillgodoser 
höga krav. Vi har tänkt igenom helheten och erbjuder flexibla system 
där man enkelt kan integrera solskydd och solceller i fasaden för att 
uppnå en totallösning med god energihushållning.

Spara, kontrollera och generera energi. Våra produkter är framtagna med fokus på energihus-
hållning och kan lätt kombineras på ett estetiskt och funktionellt sätt som ger dig möjlighet 
att bygga modernt och energieffektivt.

Sapa Fasadsystem SX

SX är vår benämning på 
system med höga isolerings-
egenskaper, bland annat med 
specialutformad isolator  
med flerkammarsystem.

Spara

Sapa Solar Shading

Begränsa solljuset och behåll 
utsikten med vårt exteriöra 
solskydd för ett bättre inom-
husklimat.

Kontrollera

Sapa Solar BIPV

Vårt system för att tillvarata  
solenergin. Systemet är upp-
byggt med solceller som är 
integrerade i vårt fasadsystem. 

Generera
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Gröna skrapan i Göteborg är märkt EU GreenBuilding och även certifierad enligt LEED platinum.

Kundanpassade projektlösningar. Att bygga energieffektivt innebär en helhetssyn på fasaden. 
Här presenterar vi projektlösningar och standardlösningar med fokus på energihushållning. 
Arbetet med projektanpassning innebär lösningar utanför vårt standardsortiment och utgör 
samtidigt grunden för vår framtida produktutveckling. 

Energi och projektanpassning
Vårt standardsortiment klarar det mesta. Men en del projekt ställer 
specifika krav och då erbjuder vi projektlösningar. Samarbetet mellan 
arkitekter, våra konstruktörer och producenter leder till nya anpassade 
bygglösningar, baserade på vårt standardsortiment.
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VAT 83, multibrugerhus, Søborg, Køpenhavn. Arkitekt: PLH Arkitekter a/s. 
Energieffektivt kontor med naturlig ventilation. Våra standardsystem för fasad, fönster, dörrar och glastak 
ingår i projektet. Fasader: Sapa 4150. Fönster: Sapa 1074. Dörr: Sapa 2074. Glastak: Sapa 5050.

Marienlyst ungdomsskole, Drammen, Norge.  Arkitekt: Div.A Arkitekter MNAL. 
Skolan har passivhusstandard. Våra standardsystem för fasad, fönster, dörrar och glastak ingår i projektet. 
Fasad: Sapa 4150 SX. Dörrar: Sapa 2050, 2074, 2050 E30, 2074 EI 30. Fönster: Sapa 1074 SX. Glastak: Sapa 5050. 

Naturlig  
ventilation

Passivhus- 
standard
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Science- og Innovationscenter i Sarpsborg, Norge. Arkitekt:  AART architects A/S, Danmark.
Våra standardsystem för fasad, BIPV, dörrar och fönster ingår i projektet. Fasader: Sapa 4150 SX med BIPV, 
Sapa 3074.  Sapa 3050 invändigt. Dörrar: Sapa 2050 och 2074. Fönster: Sapa 1074 SX, inåtgående.

Passivhus- 
standard

Gröna skrapan, Göteborg, Sverige.  Arkitekt: White arkitekter AB.
Gröna skrapan i Göteborg är märkt EU GreenBuilding och även certifierad enligt LEED platinum. 
Både standardsystem och projektanpassade lösningar ingår i projektet. Fasader: Sapa 4150 SX 
samt projektanpassad lösning för skalfasad. 

EU GreenBuilding
LEED platinum
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sid 12 sid 14 sid 16 sid 20 sid 22 sid 28 sid 28 sid 28

Sapa Fasadsystem 4150 4150 SX 4150 EF/4150 EF SX 4150 SSG 5050 SG 3074 3074 SX 3050

Byggteknisk princip

Utfackningsvägg • •
Curtain wall • • • • •
Kallfasad •
Dubbelskalfasad • • • •
Elementbyggeri delvis delvis • delvis delvis

Exteriöra glaspartier • • • • • •
Interiöra glaspartier • •
Dekorprofil    

Add • •
Expressive • • delvis  

(ej elementdelning)

Optima endast vertikalt endast vertikalt •
Stomprofiler

Rektangulär bredd/djup 50/35-300 mm 50/35-300 mm 50-70/120-140 mm 50/35-300 mm 50/60-180 mm 52-224/74-138 mm 52-89/74-106 mm 52-250/50 mm

I-profil bredd/djup 50/100-140 mm 50/100-140 mm 50/100-140 mm 50/140 mm

T-profil bredd/djup 50/115-175 mm 50/115-175 mm 50/115-175 mm 50/135 mm

Glasval/fyllningsval

Enkelglas 4-10 mm 6-11 mm 5-13 mm 3-20 mm

Isolerglas 23-48 mm 33-56 mm 27-56 mm • 26-41, 46-51 mm 20-54 mm 20-54 mm 20-33 mm

Fullfyllning • • • • 20-54 mm 20-54 mm 20-33 mm

Vakupanel • • • • • •
Prestanda

Regntäthet enligt EN 12154/EN 12208 Klass R7/Klass 9A Klass R7/ - Klass RE 1500/ - Klass RE 1200/ -  - /Klass E750  - /Klass 9A  - /Klass 9A  

Lufttäthet enligt EN 12152/EN 12207 Klass A4/Klass 4 Klass A4/ - Klass AE 900/ - Klass A4/ -  - /Klass 4  - /Klass 4  - /Klass 4

Motståndsförmåga mot vindlast  
enligt EN 13116/EN 12211

Design wind load  
2000 Pa 

 (L/200, max 15 mm)

Design wind load  
2000 Pa  

(L/200, max 15 mm)

Design wind load  
2000 Pa 

 (L/200, max 15 mm)

Design wind load  
2000 Pa  

(L/200, max 15 mm)

Klass 3,  
(L/200, max 15 mm)

Klass 3,  
(L/200, max 15 mm)

Klass 3,  
(L/200, max 15 mm)

Motstånd mot stöt enligt EN 14019 Klass I5/E5 Klass I5/E5 Klass I5/E5

Inbrottsskydd enligt EN 1627/SS 817345 S1, S2 MK2

Brandskydd enligt BBR 5:231 E30, EI15, EI30 E30, EI15, EI30, EI60 E30

Vikt, enskilt glasfält max 250 kg 500 kg 250 kg 250 kg 150 kg 170 kg 170 kg

Komplement

Fönster 1074 inåt-/utåtgående • • Inåtgående •
Fönster 1074 SX inåtgående • • • •
Fönster 4074 utåtgående • • • • •
Dörr 2074 • • • • • •
Dörr 2060 • • •
Dörr 2050 • •
Skjutdörr 2050 • • • • • •
Solskydd 4550 • •
Solar BIPV • •

Fasadsystem 
översiktstabell
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www.sapabuildingsystem.se

Vår hemsida är ett omfattande  
projekteringsstöd i form av produktfakta  
och nedladdningsbara detaljer. 

Ritningar 
Elevationer och detaljer 
Profilsammanställningar 
Ritningstexter

Funktioner och prestanda 
U-värden glasfasader 
U-värden fyllningar

Dimensionering 
Glas 
Öppningsbara enheter 
Fasadkomplement

Vi har även samlat inspiration, råd och tips 
för den kreativa fasen. 

U-värde 
För alla fasadsystem gäller att U-värde, 
värmegenomgång, beräknas enligt EN 13947. 
Då bör U-värdet för hela fasaden anges, Ucw

På vår hemsida har vi tabeller med fasadens 
totala U-värde för olika glas och distanslister. 
Beräkningarna baseras på de föreskrifter  
och allmänna råd som ges i BBR 2012 Kap:9 
och beräkningsstandarden för Curtain Wall 
EN 13947:2006.

Ljudreduktion  
Ljudreduktion mäts enligt EN ISO 717-1.  
Ljudisolering i en byggnad beskrivs med  
reduktionstal och anges i dB.  Ljudklass alt.  
Rw eller Rw+Ctr brukar anges. Rw är ett  
medelvärde baserat på upplevelse av ljud. 
Rw+Ctr tar hänsyn till spektrat för stadstrafik. 

Kvalitetssäkring 
P-märkning. Våra byggsystem uppfyller  
kraven för P-märkning, vilka omfattar  
kvalitetssäkring av konstruktion, tillverkning 
och montage av fönster, dörrar, vägg- och 
takelement av glas och metall.

CE-märkning. Våra licensierade tillverkare 
ansvarar för tillverkning, montage och att 
den färdiga produkten uppfyller de prestanda 
som deklareras vid CE-märkningen.

Mer omfattande information om P-märkning 
och CE-märkning finns på vår hemsida.
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Sapa 4150 innebär enkelt montage och ger möjligheter till stor frihet i design och olika funktion. 
Fasaden kan utföras som utanpåliggande fasad (curtain wall), utfackningsvägg, kallfasad eller 
dubbelskalsfasad. Glasfals är lämplig för 2- eller 3-glas isolerrutor upp till 48 mm.

Systemet är enfältsluftat/-dränerat, d.v.s. varje glasfält eller fyllningsfält luftas och dräneras 
separat vilket minskar risken för fuktskador, läckage och nerkylning av vertikala stomprofiler. 
Vidare är systemet utfört med tvåstegstätning där det utvändiga fogbandet fungerar som 
”regnkappa” och det invändiga fogbandet utgör huvudtätning (luft/vatten).

Systemet är flexibelt och kan enkelt integreras med våra dörrsystem, fönstersystem, solskydd 
och solceller. Det finns även ett brett sortiment av interiöra stomprofiler och exteriöra dekor-
profiler för stor frihet i gestaltning. 

Fasadsystem  

Sapa Fasad 4150
4150 är ett mycket flexibelt, isolerat fasadsystem med tvåstegstätning. 
Med ett brett sortiment av exteriöra dekorprofiler och interiöra stom-
profiler erbjuder systemet stor valfrihet.

Fasadsystem 4150 med dekorprofil 42227, pulverlackerad RAL 7035 ljusgrå.
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Kristianstad Arena med Sapa Fasad 4150.
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4150, isolerade profiler för 2- eller 3-glas isolerruta 

??

4150 finns i uförande för brandskydds-
klass E 30, EI 15 och EI 30. 
Samma stomprofil och dekorprofil kan 
användas både vertikalt och horisontellt 
vilket ger optimalt materialutnyttjande. 
Enkelt montage underlättar bygg-
processen. Glasning sker alltid från 
konstruktionens utsida. 

4150 med rektangulär 
stomprofil

4150 med 
delningsprofil

4150 med T-formad 
stomprofil

4150 med I-formad 
stomprofil
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 Sapa 4150 SX  innebär enkelt montage och ger möjligheter till stor frihet i design och olika 
funktion. Fasaden kan utföras som utanpåliggande fasad (curtain wall), utfackningsvägg 
eller dubbelskalsfasad. Glasfals lämplig för 3-glas isolerrutor upp till 56 mm.

Systemet är enfältsluftat/-dränerat, d.v.s. varje glasfält eller fyllningsfält luftas och dräneras 
separat vilket minskar risken för fuktskador, läckage och nerkylning av vertikala stomprofiler. 
Vidare är systemet utfört med tvåstegstätning där det utvändiga fogbandet fungerar som 
”regnkappa” och det invändiga fogbandet utgör huvudtätning (luft/vatten). 

Systemet är flexibelt och kan enkelt integreras med våra dörrsystem, fönstersystem, sol-
skydd och solceller. Det finns även ett brett sortiment av interiöra stomprofiler och exteriöra 
dekorprofiler för stor frihet i gestaltning. 

Fasadsystem  

Sapa Fasad 4150 SX
SX-isolatorn i 4150 SX är specialutformad med flerkammarsystem och 
ger höga isoleringsegenskaper. Systemet ger rätt förutsättningar för 
energieffektiva lösningar i ditt projekt. 

Fasadsystem 4150 SX med dekorprofil Expressive 42695 vertikalt, 68823 horisontalt, anodiserade med ”rostfri look”.
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4150 SX, högisolerade profiler Termisk analysbild visar den  
höga värmeisoleringsgraden

4150 SX  
med rektangulär 
stomprofil

4150 SX  
med delningsprofil

4150 SX  
med T-formad 
stomprofil

4150 SX  
med I-formad 
stomprofil

?

Samma stomprofil och dekorprofil kan 
användas både vertikalt och  
horisontellt vilket ger bättre material-
utnyttjande. Enkelt montage underlättar 
byggprocessen. Glasning sker alltid från 
konstruktionens utsida.

Sapa 4150 SX på Science- og Innovationscenter i Sarpsborg, Norge.
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Fasadsystemet gör det enkelt att integrera produkter som öppningsbara enheter, fyllningar 
och lågemissiva isolerglas. Konstruktionen är mycket välisolerad och finns i utförande med 
standardisolering 4150 EF och extraisolerad 4150 EF SX. Båda är kompatibla med fasad-
system 4150 och 4150 SX. Glasningslisterna är fasade för vattenavrinning. 

Lösningen är idealisk för trånga och komplexa byggplatser då ingen plats för uppställning 
av material krävs, elementen kan oftast lyftas direkt från transportbilen för ett rationellt 
och smidigt montage. 

Vårt nya system 4150 EF är framtaget för prefabricering av fasad- 
element. Fördelarna med elementfasader är bättre kontroll under  
tillverkningsprocessen och rationellt montage utan ställningar vid 
stora eller komplexa byggen. 

Fasadsystem 

Sapa Fasad 4150 EF och 4150 EF SX

Fasadsystem 4150 EF, naturanodiserad.
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Rektangulära stomprofiler med 120 resp. 140 mm profildjup.  
Synlig profilbredd är 70 mm vid elementskarv respektive  
50 mm vid mellanliggande spröjsar.
Fals för 2- och 3-glas isolerrutor medger glastjocklek  
för 4150 EF: 27-48 mm och för 4150 EF SX 33-56 mm. 
Traditionella mineralullsfyllningar alternativt VakuPanel  
med U-värden ner till 0,17 W/m2K. 
Varje glasenhet dräneras och ventileras separat.  
Mellan elementen finns en mycket effektiv 3-stegs tätning av  
gummilister. Tätningen minskar behovet av butyltätning och  
förenklar därmed installationen och montaget betydligt.  
Raka snitt ger enklare tillverkning och enklare glasbyte.

?

2 - Horisontell profil

2 - Horisontell profil

4150 EF

4150 EF SX

4 - Vertikal profil

4 - Vertikal profil

1 - Horisontell elementskarv

1 - Horisontell elementskarv

3 - Vertikal elementskarv

3 - Vertikal elementskarv

1

2
3 4
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Fasaden tillverkas i monteringsfärdiga element på fabrik. Elementen görs kompletta med 
glas och färdiga ytskikt både ut- och invändigt. Elementen hängs upp på monteringsbeslag 
monterade på bjälklagskanten. Mellan elementen finns en 3-stegs tätning av gummilister. 

På byggplatsen går monteringen snabbt och en färdig fasad växer fram i takt med att  
elementen monteras. Elementen lyfts med byggkran eller mobilkran. Inga byggställningar 
krävs då montagepersonalen står på bjälklagen. Själva fasadelementet kan användas som 
skyddsräcke genom sin konstruktion.

Lösningen är idealisk vid trånga och komplexa byggplatser då ingen plats för uppställning 
av material krävs. Elementen kan oftast lyftas direkt från transportbilen för montage. 

Sapa Fasad 4150 EF och 4150 EF SX
Att bygga med prefabricerade fasadelement



20 21

Sapa 4150 SSG (Structural System Glazing) ger fasaden en slät yta  
då systemet saknar utvändiga glasningsprofiler och förseglas med 
fogmassa mellan glasen.

Fasadsystem 

Sapa Fasad 4150 SSG

4150 SSG bygger på 50 mm breda stomprofiler i aluminium och en 2- eller 3-glas isolerruta 
med varm kant. Glasen förankras med monteringsbeslag i stomprofilen. Glas och vädertät-
ning utgör en vattentät konstruktion varför systemet endast behöver luftas. Det invändiga 
fogbandet utgör lufttätningen. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar 
isoleringen i profilerna. 

4150 SSG är en helglaslösning och kan utföras som utanpåliggande fasad (curtain wall), 
eller dubbelskalsfasad.  

Systemet omfattar även öppningsbara enheter som enkelt integreras. 

Fasadsystem 4150 SSG, naturanodiserade stomprofiler.
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Glasfals lämplig för 2-eller 3-glas isoler-
rutor. För 2-glas upp till 36 mm (exkl. 
yttre glas), invändig glastjocklek 4-9 mm 
eller 14-16 mm. För 3-glas upp till 52 mm 
(exkl. yttre glas).
Samma stomprofil kan användas
både vertikalt och horisontellt vilket ger 
bättre materialutnyttjande. Glasning 
sker alltid från konstruktionens utsida.

??
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Fasad 4150 SSG 
med I-formad profil  

Fasad 4150 SSG 
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Fasadsystem 4150 SSG på AGA-verken på Lidingö, Stockholm.

4150 SSG  
med rektangulär 
stomprofil

4150 SSG  
med delningsprofil

4150 SSG  
med T-formad 
stomprofil

4150 SSG  
med I-formad 
stomprofil

4150 SSG för 2- eller 3-glas isolerruta.
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5050 System Glazing är en klassisk lösning men med endast 32 mm  
breda exteriöra glashållare. De smäckra glashållarna ger optimala glasytor. 
Systemet baseras på vårt glastakssystem med fördelar som enkelt  
montage och god täthet. 

Fasadsystem 

Sapa Fasad 5050 SG 

5050 SG, består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Den exteriöra glashållaren  
är endast 32 mm bred medan de interiöra stomprofilerna är 50 mm breda. Den exteriöra 
glashållaren monteras med försänkt skruv som dessutom kan döljas med dekorprofil. 

5050 SG bör utföras som utanpåliggande fasad (curtain wall) eller dubbelskalsfasad. 
Systemet har fals för 2- och 3-glas isolerrutor. Standardförseglade isolerglas används för  
en kostnadseffektiv lösning. 

Dränering och luftning sker via de vertikala stomprofilerna. Det invändiga fogbandet utgör 
lufttätningen. De interiöra stomprofilerna har rektangulär form, dekorprofiler finns i flera 
utföranden. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. 

Fasadsystem 5050 SG, pulverlackerad RAL 7043, naturanodiserade stomprofiler.
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Fasadsystem 

Sapa Fasad 5050 SG 
Samma dekorprofil kan användas både 
vertikalt och horisontellt. Enkelt montage 
underlättar byggprocessen. Glasning sker 
alltid från konstruktionens utsida.

??

Södertörns Högskola med Sapa Fasad 5050 SG, Stockholm.
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Stom pro fil 50 mm  
ver ti kalt  
2-glas isolerruta

Stom pro fil 50 mm 
ho ri son tellt  
2-glas isolerruta

Del nings pro fil 50 mm 
ver ti kalt  
2-glas isolerruta
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Funktion och form blir ett i arkitekturen. Vårt exteriöra solskydd  
minskar byggnadens kylbehov. Systemet omfattar tre lamellformer, 
Bow, Wing och Box, som ger dig stor frihet i val av form och funktion. 
Solskydden kompletterar våra fasadsystem 4150/4150 SX  
på ett enkelt och estetiskt tilltalande sätt.

Kontrollera energi

Sapa Solskydd 4550

Vi har lösningar för visuellt obrutna solskydd och för tydliga sektionsindelningar. Med hjälp av 
vårt designprofilprogram kan bärprofilernas karaktär förstärkas för att samspela med husets 
arkitektur. Med vårt konsolsystem Add förenklas infästningen av solskydd på fasaden. Våra 
solskydd kan även fås med motorstyrning, genom extern lösning, för optimerad kontroll av 
solljus och energi.
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Kontrollera energi

Sapa Solskydd 4550

Utförande. Solskyddet kan fås som horisontellt eller vertikalt  
ställda skärmar och de senare dessutom med liggande eller  
stående lameller.

Montering. Självbärande skärmar alternativt som sekundär  
konstruktion på annan bärande stomme. Beslag finns för  
montering av lameller i vinkel 0°, 15°, 30° respektive 45°. 

Lamellprofiler. Bow, Wing alternativt Box med djup 190  
respektive 300 mm.

Sapa Solar Shading Aero 4550 är vår senaste projektlösning.  
Det är ett solskydd med integrerade solceller. 

Kontroll på solinstrålningen

Solskydd Box i Sapa Fasad 4150 på Farris Bad, Norge
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Sapa Solar BIPV, Building Integrated Photovoltaic, öppnar vägen för  
ett modernt byggande. Det stora utbudet av former, färger och optiska 
strukturer i solcellen ger dig, tillsammans med glas och profiler, möjlig-
heter att skapa energieffektiva, innovativa och miljömedvetna projekt.  

Generera energi 

Sapa Solar BIPV

Sapa Solar BIPV är vårt system för att tillvarata solenergin. Systemet är uppbyggt med  
solceller som ingår i en 2- eller 3-glas genomsiktlig isolerruta alternativt ogenomsiktligt 
enkelglas i bröstning eller solskydd.  Solcellsglasen kan enkelt integreras i Sapa Glastak 5050 
och Fasad 4150/4150 SX eller i solskyddet. Detta är en komplett systemlösning med  
tillhörande elkomponenter.  

01 Genomsiktligt isolerglas, säkerhetsglas

Genomsiktligt isolerglas

Ogenomsiktligt enkelglas

Genomsiktligt enkelglas, säkerhetsglas

02

03

04

01

01

01

01

04

02

02

03

01
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Generera energi 

Sapa Solar BIPV

Sapa Solar BIPV omfattar cellteknik baserad på monokristallin, multikristallin eller tunnfilm 
BIPV = Building Integrated Photovoltaic

Exempel på Sapa Fasad 4150 med BIPV i olika utföranden

Genomsiktligt isolerglas. Tunnfilm.
Bilden visar transparens 20 %.

Ogenomsiktligt fasadglas. Tunnfilm 

Genomsiktligt isolerglas. Multikristallin. 
Transparens beroende på cellernas fördelning. 

Ogenomsiktligt fasadglas. Monokristallin
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Glaspartier  
Sapa Glasparti 3074, 3074 SX och 3050
Exteriöra och interiöra glaspartier för ljus och genomsikt. Glasparti 
3074 finns tillgängligt i flera brandskyddande klasser.

3074 Glaspartier består av isolerade, 74-138 mm djupa aluminiumprofiler. 3074 SX Glaspartier 
består av extraisolerade, 74-106 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan 
med glasningslister. Yttre och inre fogband har raka kanter för optimalt glasdagmått. 

Systemet är enfältsluftat/-dränerat, vilket innebär att varje glas-/fyllningsfält luftas/dräneras 
separat. Vidare är systemet utfört med tvåstegstätning där det utvändiga fogbandet fungerar 
som ”regnkappa” och det invändiga fogbandet utgör huvudtätningen (luft/vatten). 

Vår variant för invändiga glaspartier är system 3050,  oisolerade, 50 mm djupa aluminium-
profiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister.

Glasparti 3074, pulverlackerad.
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3074 isolerade profiler
Stomprofiler 74-138 mm profildjup och 52-224 mm profilbredd. 
Enkelglas: 5-13 mm. 2-glas och 3-glas: 20-54 mm.
Fullfyllning: utvändigt ytskikt av plåt/fasadglas, invändigt ytskikt 
av plåt/skivmaterial. Brandskyddsklass E 30, EI 15, EI 30 och EI 60.

Utförande finns med designlister för symmetriskt placerat glas. 
2-glas: tjocklek 20-30 mm. 

3074 SX isolerade profiler   
Stomprofiler 74-106 mm profildjup och 52-89 mm profilbredd.
2-glas och 3-glas: 20-54 mm. 
Fullfyllning: utvändigt ytskikt av plåt/fasadglas, invändigt ytskikt 
av plåt/skivmateriel.

3050 oisolerade profiler för interiöra lösningar 
Stomprofiler 50-120 mm profildjup och 52-250 mm profilbredd. 
Enkelglas: 3-20 mm. 2-glas: 20-33 mm.

Utförande finns med designlister för symmetriskt placerat glas.  
Enkelglas: 5-10 mm.

Marienlyst Ungdomsskole, Drammen i Norge. Glasparti 3074, brandskyddsklass E 30, interiört.
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Komplett fasadsystem

Design och funktion
Dekorprofiler, stomprofiler, fönster och dörrar
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Komplett fasadsystem

Design och funktion
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Dekorprofil Expressive horisontellt som  
accent i både färg och form.
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Expressive dekorprofiler 68819  i kombination  
horisontellt och vertikalt. 

Expressive dekorprofiler 68822  i kombination  
med 42227 vertikalt. 

Expressive dekorprofiler 42678.  

Expressive dekorprofiler 42694 horisontellt  
kombinerat med 42227 vertikalt. 

Expressive dekorprofiler 42693 horisontellt  
kombinerat med 68823 vertikalt. Expressive dekorprofiler 42813 horisontellt  

kombinerat med 42811 vertikalt. 

Exteriöra dekorprofiler för 4150  och 4150 SX

Expressive
Expressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden.  
Ge fasaden riktningar, förstärk partier och element, kombinera med färgsättningar och  
ytbehandlingar. Expressive dekorprofiler kan också kombineras med profiler från dekor- 
familjerna Add och Optima. Det går också att få egen design på profiler om så önskas. 
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Solskydd Box monterat med dekorprofil Add ger ett snyggt och enkelt montage på fasaden.
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I Add 42693 ansluts stuprör och hängrännor  
med anpassade beslag.

I Add 42693 ansluts åskledarkabeln med en 
 enkel och flexibel infästning.

 I Add 42693 ansluts solavskärmningar och sol- 
screener med anpassade beslag, se kapitel Solskydd.

Add basdekorprofil 42693. Försänkt skruv.

Add basdekorprofil 42693 med gerad anslutning 
horisontell- och vertikalprofil, ”Picture frame”. 

Add basdekorprofil 42697 kompletterad med 
kulörprofil för att framhäva fasadens indelning 
och riktning.  

Exteriöra dekorprofiler för 4150 och 4150 SX

Add 
Add är ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, 
hängrännor, skyltar, belysning m.m. Add-profiler kan också med fördel kombineras med 
dekorfamiljen Expressive. Med profilens karaktäristiska spår kan man framhäva inramningen 
av varje glasenhet för att ge en ”picture frame”-effekt.  
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Optima 42653 ger en smal exteriör profilbredd, här i en kombination med steppat glas i hörn.
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Optima 42651 horisontellt kombinerad med 42653  
vertikalt, fästes med synlig skruv i rostfritt eller i  
svartoxiderat utförande, c/c 200 mm.  

Optima 42844/42845. Dold infästning.  
Pulverlackerad svart.

Optima 42844/42845 vertikalt kombinerad med  
Expressive 68823 horisontellt. 

Optima 42844/42845, dold infästning horisontellt  
kombinerad med Expressive 68821 vertikalt. 

Optima 42844/42845 horisontellt och vertikalt.  
Dold infästning av profilen som är anodiserad i  
kulören ”rostfri look”.

Optima 42653 horisontellt och vertikalt,  
fästes med synlig skruv i rostfritt eller  
svartoxiderat utförande, c/c 200 mm.

Exteriöra dekorprofiler för 5050 SG

Optima
Optima erbjuder olika designmöjligheter med synliga eller dolda infästningar. Svart ytbehandling 
är en vanlig kombination med de endast 32 mm breda täcklocken. Optima dekorprofiler kan också 
med fördel kombineras med Expressive. Det går också att få egen design på profiler om så önskas. 
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Höga, grålackerade rektangulära stomprofiler skapar en  
spännande interiör på Farris Bad, Hotellanläggning och Spa, i Larvik.     

Stomprofiler i rektangulär, T- eller I-form. Det går även att kombinera de olika for-
merna för att uppnå önskat uttryck. Genom att välja två olika djup blir anslutningar 
ofta mjukare och snyggare. 
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Stomprofiler i rektangulär, T- eller I-form. Det går även att kombinera de olika formerna för att uppnå 
önskat uttryck. Genom att välja två olika djup blir anslutningar ofta mjukare och snyggare. 

Stomprofil med T-form finns i flera olika djup. Kombinera 
gärna olika profildjup eller kombinera med en vertikal  
rektangulär profil. 
T-profil finns för 4150, 4150 SX och 4150 SSG.

Stomprofil i rektangulär form finns i flera olika djup. 
Kombinera gärna olika profildjup på liggande och stående 
profil. Rektangulär form för samtliga system.

Stomprofil i rektangulär form finns i flera olika djup. 
Exemplet visar en kombination av rektangulär och 
T-formad profil.

Stomprofil med I-form finns i olika djup. Kombinera  
gärna olika profildjup eller kombinera med en horisontell 
rektangulär eller T-formad profil. 
I-profil finns för 4150, 4150 SX och 4150 SSG.

Sapa Fasader 

Interiöra stomprofiler
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Fasadens öppningsbara enheter ska tillgodose höga krav på både funktion och utseende. Vi har tagit 
fram fönster med olika design- och funktionslösningar för komfortventilation, rökgasventilation och 
utrymning. Fönstren kan kompletteras med mekaniska eller automatiska stängningsbeslag.

Våra byggsystem för dörrar har ett brett användningsområde med möjlighet till flera funktioner. 
Våra dörrlösningar passar till kontor, sjukhus, skolor och universitet, bostadshus, industrier, förvalt-
ningar, idrottshallar, utställningshallar, arenor och köpcentra.

Sapa Fasader, öppningsbara enheter

Dörrar och fönster

Produkter Öppningsbara enheter: Dörrar

2050 
Dörr

2060 
Dörr

2074 
Dörr

2050  
Skjutdörr

 
Övrigt

4150 • • • •
4150 SX • •
4150 SSG • •
4150 EF •
5050 SG • •
3050 • • •
3074 • • •
3074 SX enbart fasta partier

3050 med dörr 2050. 3074 med dörr 2074.

4150 med dörr 2074. 4150 SX med dörr 2074. 5050 SG med dörr 2074. 

Dörrar

Måttsätt. Vi har inga modulmått  
som begränsar.

Funktionsanpassa för skydd och 
säkerhet, brand och utrymning,  
fria öppningsmått, stabilitet,  
beslagning, fyllning, glas m.m.

Formge genom profilval, ytbehand-
ling, beslagning, proportioner och 
materialval, glas eller fyllning m.m.
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Produkter Öppningsbara enheter: Fönster

1074  
inåtgående

1074 
utåtgående

1074 SX 
inåtgående

4074 
utåtgående

1050  
inåtgående

4150 • • • •
4150SX • • • •
4150 SSG •
4150EF • • •
5050 SG •
3050 • •
3074 • •
3074 SX •

4150 med utåtgående öppningsbart  
fönster 1074. 

3050 med inåtgående  
fönster 1050. 

4150 med inåtgående öppningsbart  
blockfönster 1074. 

 3074 med inåtgående öppningsbart  
fönster 1074.

4150 med utåtgående öppningsbart  
fasadfönster 4074. 

4150 SX med inåtgående öppningsbart  
fönster 1074 SX.

4150 SSG med utåtgående öppningsbart  
fasadfönster 4074. 

4150 med inåtgående öppningsbart  
fönster 1074. 

5050 SG med utåtgående öppningsbart  
fasadfönster 4074.

Fönster

Sapa Fasader, öppningsbara enheter

Dörrar och fönster
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Sapa 

Fyllningar, Vakupanel, glasval, funktionsglas mmm



42 43

Glas

Glas-
hållare

Yttre 
fogband

Inre 
fogband

Dekor-
profil

Luftning
och

dränering

Falsdjup 
51-67 mm

Totalt byggdjup

Glastjocklek 
33-56 mm

Stomprofildjup 
35-300 mm

Dekorprofildjup 
20-200 mm

Dagöppningsmått

Glasfalsmått

Glasmått = 
dagöppningsmått +28 mm

Glashållarskruv

Glasbärare

Fasadglas
5-12 mm

Mineralullsisolering

Ångspärr

Uppbyggnad fyllning

Inv. beklädnad

Fasadplåt

Luftspalt

Luftning 
och 

dränering

Ventilerad 
luftspalt

Vindskiva

Board

Fyllning 4150 SX

Glas 4150 SX

Sapa Fasader och Glaspartier

Fyllningar och glas
Val av glas. Beroende på komfort och energikrav finns flera alternativ, de profiler som  
rymmer 3-glas isolerrutor ger förstås mest frihet i glaslösningen. Det finns flera olika glas  
för funktioner som t.ex. personsäkerhet, inbrottsskydd, brandskydd, ljudreduktion, smuts- 
avvisning, solskydd och energibesparing. Det går även att screentrycka på glas i olika  
mönster eller använda färgat glas.

Viktigt att tänka på. Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma  
i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som 
avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer 
och krav.

Val av fyllning. Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka 
på är underlaget  och ytskiktet till dem. Är fyllningarna utsatta för tunga stötar eller meka-
nisk belastning bör man välja underlag av tåligt skivmaterial samt ytskikt som rostfri eller 
glasemaljerad stålplåt. 

På vår hemsida hittar du fler alternativ med tillhörande U-värdesberäkningar.

Sapa 
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Färgsättning och materialval formar helheten. 
Utnyttja möjligheterna med våra system.
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Aluminium är ett vackert material. Med anodisering skyddas och framhävs ytans metalliska 
karaktären. Vi erbjuder sex olika kulörer på anodisering. Med pulverlackering kan de flesta  
färger från skalorna NCS-S eller RAL användas. Vi har valt ett glansvärde på 80 då det ger 
ytan en sober och tålig finish. Decoral ger ytterligare möjligheter till dekorativa ytor på 
aluminiumprofiler. Det är i grunden en pulverlackering som kompletterats med det önskade 
mönstret. Du kan med fördel kombinera de olika ytbehandlingarna för att skapa de uttryck 
du eftersträvar. På utsatta delar, som t.ex. dörrblad och anslag, är det ofta en fördel att 
använda naturanodisering. Helheten är det viktiga. Tänk på att ge kompletterande  
komponenter samma ytbehandling.

Vi erbjuder Nordens bredaste ytbehandlingsprogram med tre ytbehandlingsmetoder för 
aluminiumprofiler. Varje metod har sina styrkor, sina förtjänster. Vilken som är att föredra 
beror på sammanhang och smak.

Sapa Fasader 

Ytbehandling och färg
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Sapa Building System

Här hittar du oss

Arkitektsupport  020 74 20 60 

I Norden, Baltikum och Ungern svarar Sapa Building System AB för verksamheten med  
produktprogrammet Sapa Byggsystem. Huvudkontoret för dessa marknader finns  
i Vetlanda, Sverige med försäljningskontor i Norge, Danmark, Finland och Litauen samt  
agenter i Ungern och på Island. Från dessa ges support till arkitekter, byggherrar, bygg- 
entreprenörer men också till respektive lands nät av kvalificerade och välutbildade  
fristående tillverkare.

Vår kostnadsfria Arkitektsupport utgör ett stöd för arkitekter, konstruktörer, byggherrar, 
byggentreprenörer och förvaltare. Utifrån krav, önskemål och tekniska förutsättningar i 
enskilda projekt ger vi förslag till lämpliga lösningar. Ett samtal med våra ingenjörer gör  
det lättare att välja konstruktionslösning. Ju tidigare vi kommer i kontakt med varandra 
desto lättare är det att nå målet. 

På vår hemsida har vi samlat inspiration, råd och tips för den kreativa fasen men hemsidan 
är också ett omfattande projekteringsstöd i form av produktfakta och nedladdningsbara 
detaljer. Våra trycksaker kan beställas från Arkitektsupport eller via hemsidan. 

Kontakta Arkitektsupport på telefon: 020 74 20 60, e-post: system.se@sapagroup.com  
eller besök vår hemsida: www.sapabuildingsystem.se

sapabuildingsystem.se

 

Huvudkontor 

Säljkontor 

Tillverkare  

Agenter 



ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Sapa Building System AB
574 81 Vetlanda Tel. 0383-942 00 Fax 0383-76 19 80 
E-post: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se
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