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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. 

2022 firar Scanlight System AB 35-årsjubilerum som specialist på dagsljusin-
släpp via tak.

…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 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 projekteringssupport, till att gå i pro-
duktion 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 dina förväntningar.

Vi ser fram emot ett gott samarbete!

VÄLKOMMEN OMBORD
VI ÄR ETT NISCHAT ENTREPRENADFÖRETAG I GLASBRANSCHEN…

Linköpings Universitet. Ett utmärkt exempel där glastak över innergård skapat 
helt nya möjligheter för både fastighetsägare och hyresgäst.

Många skolor och andra fastigheter har stora möjligheter att utöka 

verksamhetsytorna genom att glasa över befintliga ljusgårdar.

D-huset på Campus Valla i Linköping byggdes 1980 för filosofiska 
fakulteten och för att inrymma ett huvudbibliotek. Nu har undervis-
ningslokalerna byggts om till kontor och en omfattande modernise-
ring av miljöerna har skett, vilket gett möjlighet att samla all personal 
vid universitetets förvaltning och fakultetskansliet i en gemensam 
byggnad med delvis öppna kontorsmiljöer.

Till de båda tidigare öppna atrierna har Scanlights glastakssystem 
använts för att skapa ljusa och bekväma ytor för personalen i om-
kringliggande kontor att mötas, fika och äta lunch.
 
Scanlight har lång erfarenhet kring överglasningar av befintliga ljus-
gårdar och kan bidra med lösningar för de flesta fall.
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Vid Linköping Universitet har undervisningslo-
kaler byggts om till kontor och en omfattande 
modernisering av miljöerna har skett, vilket gett 
möjlighet att samla all personal vid universitetets 
förvaltning och fakultetskansliet i en gemensam 
byggnad med delvis öppna kontorsmiljöer.

Till de båda tidigare öppna atrierna har Scanlights 
system använts för att skapa ljusa och bekväma 
ytor för personalen i omkringliggande kontor att 
mötas, fika och äta lunch.

INTELLEKTET, LINKÖPING

Jenny Nyströmskolan i Kalmar behövde en ny 
matsal med mer utrymme för eleverna. Genom 
att glasa över en outnyttjad innergård kunde de 
utöka sin trångbodda matsal till stor glädje för 
både lärare och elever.

På så vis kunde man även undvika att flytta sin 
verksamhet eller göra stora och kostsamma 
tillbyggnader.

JENNY NYSTRÖMSKOLAN, KALMAR

FÖRE

FÖRE

Ett ursprungligt, öppet, atrium har byggts in och 
glasats över och har, tillsammans med en tillbygg-
nad, försett skolan med matsal och kök. Nu kan 
eleverna äta lunch på sin egen skola istället för att 
lämna området, så som de fått göra ända sedan 
skolan byggdes.

Som ljusinsläpp över det gamla atriet har man an-
vänt sig av takfönster med aluminiumram. Dessa 
har placerats i ett rutmönster för att ge illusionen 
av ett glastak.

MILNERGYMNASIET, KRISTIANSTAD

En central ljusgård binder samman byggnaderna 
med ett låglutande Dagsljustak på limträkon-
struktion som både är kostnadseffektivt och 
energiekonomiskt. Panelerna som utförs i fulla 
längder har en låg vikt som ger fördelar för både 
underkonstruktion och transport.

Skolan har vunnit Årets Bygge 2021 i kategorin 
Samhällsfastigheter.

BAGGEBOSKOLAN, TIBRO

På ett gammalt, anrikt kontor i Borås har utrym-
met högst upp i huset renoverats och det stora 
bågformade taket har bytts ut mot nytt, modernt 
Dagsljustak.

Här har man använt en paneltyp som motverkar 
direkt bländning, vilket ger ett mjukt och behag-
ligt dagsljusinsläpp.
 
KONTOR, BORÅS

FÖRE

”Vi har fått en utökad skolrestaurang
som är ljus och modern genom att 
göra en outnyttjad yta användbar”
/KERSTIN BERG, KOSTCHEF



Ett glastak i denna storlek kräver en avancerad 
konstruktion. Lennart Hedlund på Granova Bygg 
AB minns tillbaka: 

– Det svåra var egentligen att få dit stommen mitt 
i vintern. När Scanlight kom hit med grejerna var 
det bara att sätta igång. Allting kändes väldigt 
genomtänkt och att det inte var något plockepinn 
med en massa lösa delar var väldigt positivt.

KOMMUNHUS, PARTILLE

Vid tillbyggnad av skolan med bland annat nytt 
storkök och matsal valde man att ansluta den nya 
byggnaden mot den gamla med ett atrium, vilket 
glasades över med Scanlight glastakssystem. 

Tack vare den mycket välisolerade konstruktio-
nen blir miljön behaglig vinter som sommar.

FRÖKNEGÅRDSKOLAN, KRISTIANSTAD

I den gamla byggnaden fanns enbart en spiral- 
trappa och hiss för att förflytta sig mellan våning-
arna. Genom att glasa in den öppna ljusgården 
gavs ytterligare trappor samt större yta till under-
visning i de befintliga lokalerna, när de inte längre 
behövde användas till korridorer.

Överglasningen utfördes välisolerad med hög 
prestanda med Scanlight glastakssystem.

NTI-GYMNASIET, HELSINGBORG

FÖRE

Överglasning av två ljusgårdar på kontorsbygg-
nad i Stockholm. Scanlight tog helhetsansvaret 
för demontering av de båda gamla överglasning-
arna och uppbyggnad av nya Dagsljustak, med 
ett tillägg av glaslanterniner i nock för en balans 
mellan fri utsikt och behagligt dagsljusinsläpp till 
de gemensamma innergårdarna därunder.

KV. STETTIN 6, STOCKHOLM

Överglasning av ljusgård på flerfamiljshus i Möln-
dal. Ljuset bidrar inte bara till att skapa en rofylld 
gemensamhetsyta där utemöbler och blomlådor 
känns som naturliga inslag. Ett Dagsljustak i 
bågform med en underkonstruktion i limträ ger 
många fördelar, inte minst ekonomiskt och ur 
energisynpunkt.

KATRINEBERG, GÖTEBORG

Överglasning av två ljusgårdar på flerfamiljshus i 
Stockholm. Mervärdet är stort när två huskroppar 
förbinds med ett Dagsljustak. Här med vitlaserade 
limträbalkar som underkonstruktion och opalise-
rade paneler i polykarbonat samt glaslanternin i 
nock med ventilationsluckor.

BRF KONDUKTÖREN, ENSKEDE



ALLT LJUS PÅ DIG

ANNA ANDERSSON
Administration

anna@scanlight.se
042-26 85 56

CHRISTINA HULTBERG
Projektförsäljning
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042-26 85 57
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VD, projektförsäljning

robert@scanlight.se
042-26 85 52

ERIK WÜEGGERTZ
Projektledning

erik@scanlight.se
042-26 85 55

Vi finns här för dig från första skiss till godkänd slutbesiktning

JOAKIM ÖSTERGREN
Montageledning

joakim@scanlight.se
042-26 85 54

NICKLAS OLSSON
Projektförsäljning

nicklas@scanlight.se
042-26 85 58
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