
Dagsljusinsläpp 
via tak
KOMPLETTA OCH ENERGIEFFEKTIVA PROFILSYSTEM
MED ADAPTIV PRESTANDA



VI ÄR ETT NISCHAT ENTREPRENADFÖRETAG I GLASBRANSCHEN…

Välkommen till Scanlight!

…som fokuserar på dagsljusinsläpp genom tak. Projekttyperna är både 
nyproduktion och renoveringar av olika typer av fastigheter i Sverige.

I över 30 år har vi hjälpt arkitekter, byggföretag och fastighetsägare 
med att hitta den rätta lösningen för just deras projekt.

Vårt sortiment består av flera produkter med olika prestandanivåer 
för att kunna möta de önskemål och krav som du ställer.

Vi är med i tidigt skede från teknisk rådgivning och projekterings-
support, till att gå i produktion och med våra montörer säkerställer vi 
kvalitén i utförandet.

Med oss som partner får du ett kompetent och engagerat team med 
rätt energi för att överträffa era förväntningar.

Vi ser fram emot ett gott samarbete!

SCANLIGHT POLYKARBONATSYSTEM
DAGSLJUSTAK®

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Standardiserade och kostnadseffektiva 
system i polykarbonat för överglasningar av 
större sammanhängande ytor.

Med olika paneltjocklek, kulör och ytskikt 
skapar man isolerade och projektanpassade 
Dagsljustak® vilka släpper in en behaglig 
mängd dagsljus.

SCANLIGHT SYSTEM A60 GLAS & SCANLIGHT SYSTEM A60 POLYKARBONAT
TAKLANTERNINER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Standardiserat och effektivt profilsystem i aluminium för taklanterniner.

Systemet består av 60 eller 80 mm breda aluminiumprofiler i varierande höjd beroende på 
spännvidd.

Med eller utan isolatorer i glasfalsar och smäckra takfotsplåtar får taklanterninerna en 
klassisk karaktär – passar bland annat fastigheter där man önskar byta ut äldre taklanterniner 
men bibehålla en klassisk stil.

SCANLIGHTS ÖVRIGA PRODUKTUTBUD
FRÅN GLAS TILL PLAST, FRÅN GENOMSIKTLIGT TILL…
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Glaspyramider, takfönster, takljuskupoler, Dagsljusfasader®…

UTBYTE AV GLASLANTERNINER
MAXIMAL TRYGGHET MED SCANLIGHT SOM PARTNER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ofta handlar det om byte av äldre konstruktioner som många 
gånger är enkla och oisolerade med stora risker för läckage.

SCANLIGHT SYSTEM A60+
GLASTAK OCH GLASLANTERNINER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Energieffektivt profilsystem i aluminium för 
glastak och glaslanterniner.

Systemet består av 60 mm breda alumi- 
niumprofiler i varierande höjd beroende på 
spännvidd.

Med isolatorer i glasfalsar och fullt 
isolerade anslutningar passar systemet i 
fastigheter med höga energikrav.

SCANLIGHT SYSTEM T60
GLASLANTERNINER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Energieffektivt profilsystem i Trä för glaslan-
terniner med sadelbalkar.

Systemet består av 60 mm breda träpro- 
filer av limträ i varierande höjd beroende på 
spännvidd.

Med isolatorer i glasfalsar och fullt 
isolerade anslutningar passar systemet i 
fastigheter med höga energikrav.

SCANLIGHT SYSTEM PR60
GLASTAK
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Energieffektivt profilsystem i aluminium för 
glastak med Passivhuscertifiering.

Systemet består av 60 mm breda alumi- 
niumprofiler i varierande höjd beroende på 
spännvidd.

Med passivhuscertifiering, isolatorer i glas-
falsar och fullt isolerade anslutningar passar 
systemet i fastigheter med mycket stränga 
energikrav.

Kompletta, energieffektiva profilsystem med adaptiv prestanda, utvecklade för glastak och glaslanterniner. Glasning 
sker med 2-glas eller 3-glas av valfri typ på marknaden eller med polykarbonat kanalplast i olika kulör och tjocklek. 
Runtomliggande plåtavtäckningar sker alltid med minst 2mm tjocka aluminiumplåtar.

Profilsystem för glastak
och glaslanterniner
KOMPLETTA OCH ENERGIEFFEKTIVA PROFILSYSTEM I ALUMINIUM

4

10

1816

6

12

8

14

GLASTAK OCH GLASLANTERNINER | 3



GLASTAK OCH GLASLANTERNINER | 54 | GLASTAK OCH GLASLANTERNINER

SCANLIGHT SYSTEM A60+
Energieffektivt profilsystem i aluminium för glastak och glaslanterniner
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1. Jenny Nyströmskolan, Kalmar. Överglasning av outnyttjat atrium för att få mer 
utrymme i matsalen till stor glädje för både personal och elever.

2. Kontorsbyggnad, Malmö. Byggnadens sågtandsformade glastak är monterat i 
70/38 graders lutning. Södersidan består av en tät vägg mot vilken solcellspane-
ler sitter monterade.

3. Hus 26, Slakthusområdet Stockholm. Nytt glastak över äldre slakthus som 
byter skepnad till att vara en del av områdets utveckling till en urban stadsdel.

4. Linköpings universitet. Överglasning av två stycken outnyttjade ljusgårdar 
som numera fungerar som café och bibliotek. 

5. Svenshögskolan, Burlöv. Mellan skolans två huskroppar finns två atrium där 
Scanlights glastak släpper in dagsljuset djupt in i byggnaden.

	 Två tidigare öppna atrium på Linköpings universitet har glasats över
 och fungerar nu som café och bibliotek. 

Scanlight System A60+ är ett komplett och energieffektivt profilsystem 
i aluminium utvecklat för glastak och glaslanterniner.

Profilsystemet består av 60 mm breda aluminiumprofiler i varierande 
höjd beroende på spännvidd. Isolatorer i glasfalserna och fullt 
isolerade anslutningar gör att systemet passar i fastigheter med höga 
energikrav.

DESIGN/FORM
Det mesta är möjligt: pulpet-, sadelform, cirkulära konstruktioner och 
fria former alltid i samråd med Scanlight.

PROFIL
Profiluppbyggnad med 2-stegstätning med invändig och utvändig 
tätning av strängpressade EPDM-profiler. Profiler och plåtar lackeras i 
valfri RAL-kulör, alternativt anodiseras.

PLÅTAR OCH ANSLUTNINGAR
Till varje projekt levereras måttillverkade anslutningar med runtom- 
liggande plåtintäckningar (minst 2 mm tjocka aluminiumplåtar) och 
underliggande tätskiktsmembran som integreras i aluminiumsystemet. 
Runtomliggande plåtar prefabriceras med tex svetsade hörn innan 
ytbehandling för oöverträffad funktion och kvalitet.

GLASNING
Glasning utförs med 2-glas eller 3-glas med valfria glastyper och 
kombinationer. Scanlight ger support och kan komma med förslag för 
att möta ställda krav och önskemål i projekten.

BRAND- OCH KOMFORTVENTILATION
Brandventilatorer som uppfyller EN12101-2 med 24V-motorer kan fås 
som tillval. Brandventilatorerna anpassas specifikt till varje projekt och 
tar hänsyn till nödvändig aerodynamisk öppningsarea, placering, 
enkel- eller dubbelluckor mm. Även komfortventilation anpassas efter 
krav och önskemål.

Nytt glastak
Till vänster syns den gamla, 
igensatta, konstruktionen. 
Till höger det nya glastaket 
från Scanlight.

Fullt isolerad sarganslutning med tätskiktsmembran
och runtomliggande takfotsplåt av 2 mm aluminium.

1. KLASSIFICERING ENLIGT EN13830:2015+A1:2020

LUFTTÄTHET Klass AE1350 enligt SS-EN 12152:2002*

REGNTÄTHET Klass RE1500 efter vindlast enligt SS-EN 12154:1999**

SÄKERHET MOT VINDLAST +/- 2000/3000 Pa enligt SS EN 13116:2001

* > 2x bättre än klass A4 ** > 2x bättre än klass R7

2. KLASSIFICERING ENLIGT SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

LUFTTÄTHET Klass 4 enligt SS-EN 12207:2017 före och efter vindlast

REGNTÄTHET Klass E1500 enligt SS-EN 12208:2000*

SÄKERHET MOT VINDLAST Klass C5 enligt SS-EN 12210:2016

* > 2x bättre än klass 9A
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SCANLIGHT SYSTEM PR60
Passivhuscertifierat profilsystem i aluminium för glastak

PASSIVHUSCERTIFIERING FÖR ETT HÅLLBART BYGGANDE 
OCH MINDRE MILJÖPÅVERKAN
Med 3-glas och unik profiluppbyggnad är Scanlight PR60 Energysave 
certifierat av Passivhaus Institut i Darmstadt.
Systemet uppnår med Ucwi 0,81 W/m2 K – högsta effektivitetsklass 
– phA, Advanced component av Passivhaus för klimatzon ”Cool 
moderate”. Det garanterar ett Ucwi under 1,0 W/m2 K på hela 
konstruktionen under fri formgivning i lutning. Termiska egenskaper 
beräknade enligt EN ISO 10077-1 och 10077-2 Produktdeklaration 
enligt ISO 14025 och EN 15804 (EPD: A1). Systemet är en trygg lösning 
som ger fastighetsägaren ekonomiska effekter under brukstiden 
genom minskad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

DESIGN/FORM 
Tack vare en unik profiluppbyggnad med heltäckande EPDM-profiler 
är det möjligt att utföra stora och tekniskt komplicerade glaskonstruk-
tioner från 90° ner till 5° i samråd med Scanlight.

PROFIL 
Profiluppbyggnad med tvåstegstätning av heltäckande och sträng- 
pressade EPDM-profiler in- och utvändigt, vilket gör att vatten aldrig 
kommer i kontakt med de bärande aluminiumprofilerna. Dränerings-
vatten leds tryggt ut till takfot via det invändiga tätskiktet. Aluminium-
profiler kan lackeras i valfri RAL-kulör, alternativt anodiseras.

PLÅTAR OCH ANSLUTNINGAR
Till varje projekt levereras måttillverkade anslutningar med runtom- 
liggande plåtintäckningar (minst 2 mm tjocka aluminiumplåtar) och 
underliggande tätskiktsmembran som integreras i aluminiumsystemet. 
Runtomliggande plåtar prefabriceras med tex svetsade hörn innan 
ytbehandling för oöverträffad funktion och kvalitet. 

GLASNING
Glasning utförs med 2-glas eller 3-glas med valfria glastyper och 
kombinationer. Scanlight ger support och kan komma med förslag för 
att möta ställda krav och önskemål i projekten.

BRAND- OCH KOMFORTVENTILATION
Brandventilatorer som uppfyller EN12101-2 med 24V-motorer kan fås 
som tillval. Brandventilatorerna anpassas specifikt till varje projekt och 
tar hänsyn till nödvändig aerodynamisk öppningsarea, placering, 
enkel- eller dubbelluckor mm. Även komfortventilation anpassas efter 
krav och önskemål.

	 Förskolans tak har ett ljusinsläpp som ger 
 dagsljus till barnens odlingar och matsalen.

Fullt isolerad sarganslutning med tätskiktsmembran
och runtomliggande takfotsplåt av 2 mm aluminium.
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1. Skogsborgens förskola, Köping. Passivhuscertifierat glastak över skolbarnens 
klassrum.

2. Lustigkulla förskola, Alsike Nord. Passivhuscertifierad skola med glastak över 
atrium som sprider dagsljuset långt in i byggnaden.

3. Elmeskolan, Älmhult. Passivhuscertifierad skola med glastak över trapphus 
och klassrum.

4. Partille Kommunhus. Överglasning av outnyttjat atrium för utökat utrymme för 
verksamheten.

5. Södertörns högskola, Stockholm. Tidigare öppen takterass på högskolan 
glasades in och utgör nu en del av tentasalar med inspirerande utsikt.

KLASSIFICERING ENLIGT EN13830:2015

LUFTTÄTHET Klass AE1950 enligt SS-EN 12152:2002*

REGNTÄTHET Klass RE1950 efter vindlast enligt SS-EN 12154:1999**

SÄKERHET MOT VINDLAST +/- 2000/3000 Pa enligt SS EN 13116:2001

* > 3x bättre än klass A4 ** > 3x bättre än klass R7
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SCANLIGHT SYSTEM T60
Standardiserat koncept för sadellanterniner i trä

Scanlight System T60 är ett standardiserat koncept för sadellanterni-
ner med sadelbalkar i 10 graders lutning och sargbalkar i limträ.

Invändigt tätskikt i form av heltäckande gummiprofiler spåras i 
limträbalkarna. Avståndet mellan trä och glas blir minimalt och glasen 
är steppade i nederkant för obehindrad vattenavrinning samtidigt som 
det ger en vacker och ren takfotsdetalj.

Utvändiga smäckra skruvlister i aluminium utförs med en profil som 
möjliggör försänkt skruv inklusive tätbricka alternativt med täcklock 
för dolt skruvhuvud. Runtomliggande 2 mm aluminiumplåtar med 
underliggande tätskiktsmembran samt isolering ingår alltid i våra 
leveranser och utföranden.

	 Ge rummet liv med dagsljus från taket 
 och behåll samtidigt en varm träkänsla.

Fullt isolerad sarganslutning med tätskiktsmembran
och runtomliggande takfotsplåt av 2 mm aluminium.

Invändigt och heltäckande tätskikt spåras i träprofilerna.

Utvändiga skruvlister och täcklock i aluminium med synliga eller dolda skruvar.

KLASSIFICERING ENLIGT EN13830:2015

LUFTTÄTHET Klass AE enligt SS-EN 12152:2002 (klass A4)

REGNTÄTHET Klass RE1350 efter vindlast enligt SS-EN 12154:1999*

SÄKERHET MOT VINDLAST +/- 2000/3000 Pa enligt SS EN 13116:2001

* > 2x bättre än klass R7
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SCANLIGHT SYSTEM A60 GLAS
Effektiva profilsystem i aluminium för taklanterniner

	 Det gamla bussgaraget i Sorgenfri i Malmö fick vackra glaslanterniner som 
 följer takets bågform.

Systemet består av 60 eller 80 mm breda aluminiumprofiler med 
varierande höjd beroende på spännvidder.

Med eller utan isolatorer i glasfalsar och smäckra takfotsplåtar ger 
taklanterninerna en klassisk karaktär – passar bland annat fastigheter 
där man önskar byta ut äldre lanterniner, men bibehålla en klassisk stil.

DESIGN/FORM
Det mesta är möjligt: pulpet-, sadelform, cirkulära konstruktioner och 
fria former alltid i samråd med Scanlight.

PROFIL 
Profiluppbyggnad med 2-stegstätning med invändig och utvändig 
tätning av strängpressade EPDM-profiler. Profiler och plåtar lackeras i 
valfri RAL-kulör.

GLASNING
Glasning utförs med 2-glas eller kanalplast av valfria typer och 
kombinationer. Scanlight ger support och kan komma med förslag för 
att möta ställda krav och önskemål i projekten.

Som riktvärde väger en 2-glas ruta cirka 35 kg/m2, medan en 
flercellig polykarbonat kanalplast väger ca 5 kg/m2.

BRAND- OCH KOMFORTVENTILATION
Brandventilatorer som uppfyller EN12101-2 med 24V-motorer kan fås 
som tillval. Brandventilatorerna anpassas specifikt till varje projekt och 
tar hänsyn till nödvändig aerodynamisk öppningsarea, placering, 
enkel- eller dubbelluckor mm. Även komfortventilation anpassas efter 
krav och önskemål.
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1, 2. Båghallarna, Malmö. Det gamla garaget har byggts om till ateljéer, foto- 
studios, projektrum och verkstäder för att husera delar av Malmö konsthögskola.

3, 4, 5. Industrilokaler, Göteborg. Stor renovering och ersättning av gamla igen-
satta takljuslanterniner på en industribyggnad i Göteborg.

Från mörkt till ljust. 
Porthälla gymnasium i 
Göteborg fick ljusa och 
kreativa utrymmen med 
sadellanterniner.

Sarganslutning med takfotsplåt av 2 mm aluminium,
med eller utan isolering.

KLASSIFICERING ENLIGT EN 14963:2006 OCH NEN 2778

LUFTTÄTHET enligt EN 1026:2000, varierande resultat beroende på typ

REGNTÄTHET enligt EN 14963:2006, varierande resultat beroende på typ

SÄKERHET MOT VINDLAST enligt EN 14963:2006
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SCANLIGHT SYSTEM A60 POLYKARBONAT
Effektiva profilsystem i aluminium för taklanterniner

	 Det gamla bussgaraget på Planteringen i Helsingborg fick nytt ljusinsläpp på 
 det karakteristiska vävlda taket.
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1, 2. Assa Abloy, Eskilstuna. Scanlight har bytt de gamla lanterninerna mot nya, 
bättre isolerade, glasade med slagtålig polykarbonat med goda värmeisolerande 
egenskaper. Lanterninerna släpper in ett behagligt dagsljus från norr i underlig-
gande lokaler. Utöver detta har även en solcellspark på 688 kW byggts på och 
intill lanterninerna.

3, 4. Hornbach, Helsingborg. Scanlights båglanterniner kan vara en kostnads- 
effektiv lösning med många panelkombinationer för att landa på rätt prestandanivå 
som önskas.

5. Stenungsunds köpcentrum. Över den invändiga shopping-gatan har under 
lång tid suttit ett glastak, vilket orsakat avsevärda läckageproblem. Scanlight har 
bytt ut det befintliga glastaket mot en konstruktion av polykarbonat. Detta har 
förutom eliminering av läckaget, även medfört bättre energivärde och skönare 
innemiljö för besökarna – samt inte minst en kostnadseffektiv lösning för fastig-
hetsägaren.

Sarganslutning med takfotsplåt av 2 mm aluminium,
med eller utan isolering.

Systemet består av 60 eller 80 mm breda aluminiumprofiler med 
varierande höjd beroende på spännvidder.

Med eller utan isolatorer i glasfalsar och smäckra takfotsplåtar ger 
taklanterninerna en klassisk karaktär – passar bland annat fastigheter 
där man önskar byta ut äldre lanterniner, men bibehålla en klassisk stil.

DESIGN/FORM
Det mesta är möjligt: pulpet-, sadel- eller bågform och fria former alltid 
i samråd med Scanlight.

PROFIL 
Profiluppbyggnad med 2-stegstätning med invändig och utvändig 
tätning av strängpressade EPDM-profiler. Profiler och plåtar lackeras i 
valfri RAL-kulör.

GLASNING
Glasning sker med kanalplast i polykarbonat av valfria typer och 
kombinationer.

Med olika tjocklekar, kulörer och ytskikt kan man kontrollera 
ljus- och värmetransmissioner.

Scanlight ger support och kan komma med förslag för att möta 
ställda krav och önskemål i projekten.

BRAND- OCH KOMFORTVENTILATION
Brandventilatorer som uppfyller EN12101-2 med 24V-motorer kan fås 
som tillval. Brandventilatorerna anpassas specifikt till varje projekt och 
tar hänsyn till nödvändig aerodynamisk öppningsarea, placering, 
enkel- eller dubbelluckor mm. Även komfortventilation anpassas efter 
krav och önskemål.

Kvarteret 
Spårvagnshallarna.

Den gamla busshallen på
Planteringen i Helsingborg får

nytt liv som garage för de boende.

KLASSIFICERING ENLIGT EN 14963:2006 OCH NEN 2778

LUFTTÄTHET enligt EN 1026:2000, varierande resultat beroende på typ

REGNTÄTHET enligt EN 14963:2006, varierande resultat beroende på typ

SÄKERHET MOT VINDLAST enligt EN 14963:2006
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SCANLIGHT POLYKARBONATSYSTEM
För överglasningar av större sammanhängande ytor

	 Universeums tidigare takkonstruktion på ca 1000 m2 hade under lång tid 
 präglats av läckage när byte till Scanlight System 920 gjordes med framgång. 
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1. Kv Stettin 6, Stockholm. Två överglasade ljusgårdar med bågformad lim-
träkonstruktion och överglasning med polykarbonatsystem i kombination med 
glaslanternin i nock.

2. Katrineberg, Göteborg. Flerfamiljshus med överglasad ljusgård. Ljuset bidrar 
inte bara till att skapa en rofylld gemensamhetsyta där utemöbler och blomlådor 
känns som naturliga inslag, konstruktionen är även lyckad ur energisynpunkt.

3. Elefanthuset i Borås djurpark. När två elefanthonor väntade tillökning behövde 
elefanterna mer utrymme och ett stort bågformat dagsljustak skapdes enligt 
Scanlights koncept.

4. Kungliga Tennishallen, Stockholm. I nära samarbete med fastighetsägaren 
tog vi fram en lösning till lanterninerna med fokus på maximalt, men samtidigt 
kontrollerat, dagsljusinsläpp utan bländning.

5. Brf Konduktören, Enskede. Flerfamiljshus med ljusa och rofyllda gemensam-
hetsytor efter två överglasade ljusgårdar. Överglasning med polykarbonatsystem i 
kombination med glaslanternin i nock.

Sarganslutning med panelutsprång, ändprofil i aluminium.

Standardiserade och kostnadseffektiva system i polykarbonat för över- 
glasningar av större sammanhängande ytor.

Med olika paneltjocklekar, kulörer och ytskikt skapar man isolerade 
och projektanpassade Dagsljustak® som släpper in behaglig mängd 
dagsljus. 

Scanlights polykarbonat är stark, slagtålig och åldersbeständig, 
men samtidigt lätt och formbar, vilket är egenskaper som möjliggör 
projekt utöver det vanliga.

SKARVSYSTEM
Panelerna fogas ihop mekaniskt med konnektorer av aluminium i två 
olika höjder, beräknat efter rådande laster. Sammanfogningen får en 
slät yta och profiler på ovan- eller undersidan.

Skarvsystemet är 100 % tätt, utan vare sig tätningslister, lim eller 
silikon.

UV-BESTÄNDIGT OCH SLAGTÅLIGT
Vår polykarbonat är UV-skyddad genom extrudering på ena eller båda 
sidorna av panelen. Det ger en garanterad åldringsbeständighet med 
10 års limiterad garanti i standardutförande eller 15 år med extra 
beläggning. Materialet är starkt, segt och slagtåligt. Polykarbonat 
används till exempel på hockeyvisir och hockeyrinkar.

ETT KOMPLETT SYSTEM
Ett komplett system betyder att Scanlight levererar och monterar varje 
liten detalj och tar ansvar för helheten. Detta har betydelse för 
slutresultatet när det gäller utseende, stabilitet, isolering, hållfasthet 

Elefanthuset i Borås djurpark. Med blå polykarbonatpaneler ser det alltid ut som 
att det är fint väder även om det är mulet ute. 

och garantier. Varje projekt är helt unikt och det är då en trygghet för 
kunden att vi är med och projekterar fram detaljer i tidigt skede i 
samråd med projektledningen.

Systemen inkluderar ett komplett utbud av tillbehör. Cellerna i 
panelerna förseglas med en ventilerande aluminiumtejp samt änd- 
profil i aluminium, vilket förhindrar att smuts tar sig in.

Systemet monteras mot en underliggande konstruktion i stål eller 
trä. Avståndet mellan åsarna bestäms utefter rådande laster och val av 
konnektortyp som definierar möjlig fri spännvidd för systemet.

Konnektorsystemet gör det enkelt för eventuellt framtida utbyte av 
enstaka paneler.

KLASSIFICERING ENLIGT EN 16153:2013+A1:2015
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Runt om i landet finns en stor mängd byggnader med äldre, uttjänta 
takljusinsläpp i form av glaslanterniner, glastak, kupoler, takfönster, 
pyramider, fönsterband etc. I många fall finns problem med läckage, i 
andra har plasten gulnat eller spruckit. Och i de allra flesta fall är dessa 
ljusinsläpp stora energibovar då isoleringen är undermålig. Kondens-
problematik på grund av köldbryggor och bristfällig glasning som 
skapar störande bländning och hög värmetransmission är andra 
vanligt förekommande problem.

Oavsett underliggande problematik, eller om takljusinsläppet är 
fungerande men av äldre årgång, så är en genomgång alltid en 
trygghet och ett enkelt sätt att undvika ekonomiskt, obehagliga 
överraskningar i framtiden.

Vår kvalitetssäkring garanterar rätt produkt på rätt plats. Med 
Scanlight som partner ser vi till att dina krav möts av rätt prestanda 
och funktion.
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Planering och säkerhet. Varje projekt har sina egna förutsättningar. I nära samar-
bete med fastighetsägare eller byggentreprenör planerar vi i god tid arbetet för ett 
arbetsmiljösäkert utförande.

UTBYTE AV GLASLANTERNINER
Maximal trygghet med Scanlight som partner

	 Stor renovering och ersättning av 5500m2 gamla igensatta taklanterniner
 på en industribyggnad i Göteborg.

CapMan Real Estate förvärvade en stor industribyggnad i Eskilstuna 
omfattande ca 65000 m2 uthyrningsbar area. Efter att nya hyresavtal 
tecknats påbörjades ett renoveringsprojekt där taket tilläggsisolerades 
och äldre taklanterniner samt dagvattensystem byttes ut.

Scanlight har bytt de gamla lanterninerna mot nya, bättre isolerade, 
glasade med slagtålig polykarbonat med goda värmeisolerande 
egenskaper. Lanterninerna släpper in ett behagligt dagsljus från norr i 
underliggande lokaler. Utöver detta har även en solcellspark på 688 kW 
byggts på och intill lanterninerna.

Genom denna utformning uppnås attraktiva arbetsplatser med mjukt 
släpljus utan direkt solinstrålning och samtidigt en stor miljönytta.

1

2

4
1, 2. Assa Abloy, Eskilstuna. Utbyte av äldre glaslanterniner mot nya, bättre isole-
rade, glasade med polykarbonat med goda värmeisolerande egenskaper. Utöver 
detta har även en solcellspark på 688 kW byggts på och intill lanterninerna. Ett 
mycket lyckat koncept.

3. Hus 26, Slakthusområdet, Stockholm. Nytt glastak över äldre slakthus som 
byter skepnad till att vara en del av områdets utveckling till en urban stadsdel.

4. Höganäs Verkstad. Befintliga bågformade lanterniner byttes ut mot nya med 
bättre ljustransmission utan bländning och samtidigt förbättrat isolergraden.

5. Innovationscenter Göteborg. Utbyte av 5500m2 äldre igensatta glaslanterniner.

5

3



SCANLIGHTS ÖVRIGA PRODUKTUTBUD
Från glas till plast, från genomsiktligt till translucent

Smäcker design och stor arkitektonisk 
charm, generösa ljusinsläpp och utmärkta 
värmeisoleringsvärden – det är egenskaper 
som kännetecknar Scanlights pyramider.

Scanlight takfönster med aluminiumram och 
structural glazing är en elegant och energi- 
effektiv lösning för platta och låglutande tak i 
hög kvalitet och med stor valmöjlighet.

Ett kostnadseffektivt takfönster med hållbar 
design för låglutande tak. En mjuk och plan 
övergång mellan glas och profil håller glaset 
rent längre. Finns i standardiserade storlekar 
och utföranden.

Profilsystem utvecklade för glastak och 
glaslanterniner med brandklass REI30 och 
REI60 enligt EN13501-2:2016. Glastaken är i 
pulpetform och konstrueras i samråd med 
Scanlight för korrekt utförande.

Kostnadseffektivt ljusinsläpp för offentlig 
miljö, industri och hallar. Ett stort antal dimen-
sioner och valmöjligheter gällande kupa och 
öppning samt flera tillval.

Stabil ramprofil av PVC och med dubbla 
gummilister sluter kupan tätt mot sarg och är 
lufttät även i extremt väder.

Scanlight cirkulära takfönster med aluminium- 
profil med tillhörande cirkulära sargar är en 
vacker och unik, samt energieffektiv lösning 
för platta och låglutande tak. Skapa arkitek- 
toniskt spännande miljöer med de runda 
formerna.

Scanlight
glaspyramider
SMÄCKER DESIGN OCH ARKITEKTONISK CHARM

Scanlight
takljuskupol
FÖR OFFENTLIG MILJÖ OCH INDUSTRI

Scanlight
takfönster alu
ELEGANT LÖSNING FÖR LÅGLUTANDE TAK

Scanlight
takfönster pvc
STANDARD TAKFÖNSTER FÖR LÅGLUTANDE TAK

Scanlight lanternin, 
brandklass
CERTIFIERADE GLASTAK MED BRANDKLASSNING

Scanlight cirkulära
takfönster
RUNDA TAKFÖNSTER I FLERA STORLEKAR
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En ytterväggskonstruktion av polykarbonat 
blir inte bara en spektakulär fasad, utan i allra 
högsta grad även en energieffektiv sådan. 
Med högisolerade paneler i ett komplett 
system släpps endast önskad mängd 
dagsljus igenom, samtidigt som solvärme 

Scanlight System 540, 540X och 560X Fasad
DAGSLJUSFASAD® – KONSTRUKTIONER FÖR FULLT ISOLERAD YTTERVÄGG

stängs ute. Ljus- och värmetransmission 
regleras med panelernas färg, tjocklek och 
ytskikt och på så vis optimeras inomhus- 
klimatet och brukskostnaderna hålls nere. 
Panelerna är UV-behandlade, vilket garante-
rar både materialets och färgens hållbarhet.

Trista plåt- och betongbyggnader förvandlas 
till uppseendeväckande reklampelare, 
konstverk – eller vad man vill.

Med bakomliggande belysning, färger och 
ytskikt är det mesta möjligt.

Panelerna levereras i längder upp till 13,5 
meter och går snabbt att montera då 
materialet är mycket lätt och smidigt.

Tack vare paneler i hela längder saknas 
skarvar, vilket är både snyggt och effektivt.

Beroende på vilket system man väljer kan
man få en helt och hållet profilfri panelyta,
både invändigt och utvändigt. Även svagt 
bågformade fasadbeklädnader är möjliga.

Scanlight System 920/620, 540, 540X Fasad  
och Scanlight fristående paneler för parkeringshus
FASADBEKLÄDNAD – PROFILERAR OCH SKAPAR MERVÄRDE FÖR FASTIGHET OCH KRINGLIGGANDE OMRÅDE

Kvällstid skiftar fasaden uttryck. Med 
färgblandningar och belysning sätter bara 
fantasin gränser. Jämfört med traditionell 
fasadglasning är möjligheten till besparingar 
stora tack vare panelernas låga vikt och 
nästintill obegränsade längd.

För parkeringshus kan vi utföra fristående 
paneler för självventilerande fasader utan 
några synliga profiler. Panelerna går utanpå 
stomkonstruktionen och kan gå förbi varje 
bjälklag i flera våningar vilket gör att fasad- 
beklädnaden blir mycket kostnadseffektiv.
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Vi finns här för dig från första skiss till godkänd slutbesiktning

Scanlight System AB Kustgatan 64 C SE-252 70 Råå 042-26 85 50 info@scanlight.se www.scanlight.se
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Välkommen ombord. Scanlight System AB 
har sitt huvudkontor på Råå – ett fiskeläge 
precis söder om Helsingborg, där ägarnas 

släkt varit bosatt i flera generationer och där 
man bland annat drivit rederi med fraktskutor. 

Trogen traditionen av egenföretagande 
startade Jan Andersson Scanlight System AB 

1987 med mål att hitta de bästa dagsljusin-
släppen och göra dem tillgängliga för den 

nordiska marknaden – vilket man gjort 
framgångsrikt och företaget leds idag av  

Jans son, Robert Andersson. 




