
Elastol it

• Takkupoler

• Takluckor

• Sarglanterniner 

Mörka arbetsplatser ger dystra sinnen. Både miljöpsykologer 

och arkitekter vet idag vilken stor betydelse ljus har för män-

niskors välbefinnande. Takkupoler eller Lanterniner är den 

bästa lösningen för att släppa in ljus mitt i byggnader med låg 

taklutning.

Kupoler, lanterniner, takljus
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Trebolit Kupoler,  lanterniner,  takl jus

Trebolit Takkupoler
Trebolit Takkupoler är tillverkade av gjuten akrylplast och är 

försedda med monterad aluminiumavtäckning. Kupolerna finns 

i typerna välvd samt pyramid och levereras i 2-, 3- eller 4-skikt 

klart eller opaliserat utförande. Samtliga kupoler är försedda 

med extruderade aluminiumprofiler och monteras på träsarg.

Välvd takkupol kan levereras i klart eller opaliserat utförande, 

av akrylplast. Akryl klart används då störst möjliga ljusinsläpp 

önskas i lokaler med normal luftfuktighet. Akryl opal används 

då diffust ljus önskas, i lokaler med normal luftfuktighet. Välvd 

takkupol rekommenderas inte i exempelvis badrumsmiljöer. 

Pyramidformad takkupol kan levereras i klart eller opaliserat 

utförande, av akrylplast. Akryl klart används då störst möjliga 

ljusinsläpp önskas i lokaler med hög luftfuktighet. Akryl opal 

används då diffust ljus önskas, i lokaler med hög luftfuktighet. 

Pyramidformad takkupol rekommenderas i exempelvis bad-

rumsmiljöer. Pyramidformade takkupoler är beställningsvara 

och har samma priser som välvda.

Artikel Nr Storlek mm (taköppning) Pris / st

TAKKUPOLER

2-skikt välvd klar akrylkupol

U-värde 2,5 W/m² C° 508401A01 520 x 520* 1 651 kr

508402A01 600 x 600 1 825 kr

508403A01 850 x 850* 2 636 kr

508404A01 1000 x 1000 3 110 kr

508406A01 1200 x 1200 4 433 kr

508407A01 1000 x 2000* 5 817 kr

508405A01 1200 x 2400* 7 407 kr

3-skikt välvd klar akrylkupol

U-värde 1,8 W/m² C° 508411A01 520 x 520* 2 085 kr

508412A01 600 x 600 2 323 kr

508413A01 850 x 850* 3 430 kr

508414A01 1000 x 1000 4 457 kr

508416A01 1200 x 1200 5 917 kr

508417A01 1000 x 2000* 7 752 kr

508415A01 1200 x 2400* 10 051 kr

4-skikt välvd klar akrylkupol

U-värde 1,6 W/m² C° 508421A01 520 x 520* 2 658 kr

508422A01 600 x 600 2 960 kr

508423A01 850 x 850* 4 358 kr

508424A01 1000 x 1000 5 216 kr

508426A01 1200 x 1200 7 671 kr

508427A01 1000 x 2000* 9 933 kr

508425A01 1200 x 2400* 12 943 kr

*Beställningsvara ca 2-3 veckors leveranstid
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TrebolitKupoler,  lanterniner,  takl jus Kupoler,  lanterniner,  takl jus

Träsarg
Kupolerna monteras på en fast eller öppningsbar sarg av mas-

sivt förbehandlat trä, tjocklek 44 mm. Alla karmar är försedda 

med en utvändig stoppkant, avsedd för tätskiktet. För tätning 

mellan kupol och sarg finns en tätningslist av EPDM. Öppnings-

bara sargar har även tätningslist mellan karm och båge. Gång-

järnen på de öppningsbara sargarna är kraftiga och robusta, 

med en bredd om 100 mm. Gångjärnen är anpassade så att tät-

skiktet lätt kan dras upp för en säker och tät lösning. Vid behov 

av andra dimensioner än nedan finns sargerna i höjder från 100 

mm – 700 mm till beställning. Leveranstiden är 2-3 veckor. 

Artikel Nr Storlek mm (taköppning) Pris / st

TRÄSARG

Fast träsarg, höjd 300 mm

508501-3001
508502-3001
508503-3001
508504-3001
508506-3001
508507-3001
508505-3001

520 x 520*
600 x 600
850 x 850*

1000 x 1000
1200 x 1200
1000 x 2000*
1200 x 2400*

694 kr
875 kr

1 139 kr
1 456 kr
1 608 kr
1 832 kr
2 192 kr

Öppningsbar sarg, höjd 300 mm

508511-3001
508512-3001
508513-3001
508514-3001
508516-3001
508517-3001
508515-3001

520 x 520*
600 x 600
850 x 850*

1000 x 1000
1200 x 1200
1000 x 2000*
1200 x 2400*

1 160 kr
1 417 kr
1 758 kr
2 031 kr
2 391 kr
2 725 kr
3 255 kr

TRÄSARG

Fast träsarg, höjd 500 mm

508501-5001
508502-5001
508503-5001
508504-5001
508506-5001
508507-5001
508505-5001

520 x 520*
600 x 600*
850 x 850*

1000 x 1000*
1200 x 1200*
1000 x 2000*
1200 x 2400*

1 089 kr
1 256 kr
1 779 kr
2 092 kr
2 512 kr
2 860 kr
3 426 kr

Öppningsbar sarg, höjd 500 mm

508511-5001
508512-5001
508513-5001
508514-5001
508516-5001
508517-5001
508515-5001

520 x 520*
600 x 600*
850 x 850*

1000 x 1000*
1200 x 1200*
1000 x 2000*
1200 x 2400*

1 551 kr
1 758 kr
2 398 kr
2 786 kr
3 298 kr
3 757 kr
4 490 kr

TILLBEHÖR

Kupolhasp, max öppning 250 mm
Skruvöppnare, typ teleskop 300 mm
Manöverstång för skruvöppnare
Manöverstång för skruvöppnare

50874501
50854501
50854001
50854401

1,5 m
3,0 m

638 kr
836 kr
516 kr
662 kr

* Beställningsvara ca 2-3 veckors leveranstid
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Trebolit

Trebolit Takluckor (uppstigningsluckor)
Takluckorna (uppstigningsluckor) finns i två utföranden: med 

klar akrylplast (2-skikt) eller svart plastbelagd stålplåt (isole-

rad). Luckorna levereras kompletta med träsarg och låsbeslag. 

Takluckans intäckningsbara höjd är 200 mm och den totala  

höjden är 240 mm. Luckan är låsbar inifrån med hänglås (med-

följer ej) och kan öppnas utifrån om hänglåset är borttaget.

Sarglanterniner
Trebolit Sarglanterniner är uppbyggda av flerskikts kanalplat-

tor (4,5,6 eller 7 skikt) i polykarbonat, som är väderbeständigt 

med extremt hög slagstyrka och lång livslängd. Kanalplattorna 

är välvda och levereras i klart eller opaliserat utförande. Samt-

liga sarglanterniner är försedda med extruderade aluminium-

profiler och monteras på träsarg.

Trebolit sarglanterniner kan erhållas i ett stort antal olika for-

mat, med en maximal standard storlek på 2,4 x 4,8 m. Efter-

som efterfrågan på olika storlekar och dimensioner varierar 

lagerförs inget standardsortiment. Offereras på begäran med 

en normal leveranstid på 2-3 veckor. 

Kupoler,  lanterniner,  takl jus

Artikel Nr Storlek mm (taköppning) Pris / st

TAKLUCKA (UPPSTIGNINGSLUCKA)

Plåtlucka 50876001 600 x 600  2 923 kr

50876201 600 x 900  3 127 kr

50876701 800 x 800 * 5 133 kr

* Beställningsvara ca 4-5 veckors leveranstid

Trebolit, Box 22, 263 21 Höganäs • Tel 0410-480 00, Fax 0410-103 11 • info@trebolit.se, www.trebolit.se 

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst 
lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande.

Vi reserverar oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.
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