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Pulpettak
Pulpettakstommen är den vanligaste
stommen som passar de flesta
hustyper och byggnader.
Denna variant är enklast att montera, och det
krävs sällan några ingrepp i husets
fasad vid montering av en väggansluten
pulpettaklösning.
En pulpettakstomme är en klassisk och tidlös
modell när det gäller uterumsbyggnation.
Välj en stomme med takutstick eller kanske
en funkisvariant utan takutstick för kantigare
former.
Vill du bygga ett uterum med lite mjukare
former kan du med fördel välja en stomme med
ett eller två brutna hörn för ett mindre
fyrkantigt uttryck.
Vid val av brutna hörn kan man även välja fasta
glaspartier med vädringslucka för bra ventilation
i uterummet.
Vid stomme med takfot kan du montera
spotlights för att få ett vackert upplyst uterum.
Halle Vikpart sidan xx

Stommar
Halle erbjuder stommar i limträ.
Vi kapar våra stommar i vår egen produktion
I Laholm, så varje stomme är ett noggrant
och gediget hantverk och det är med
stolthet vi levererar varje stomme unikt
anpassad till våra kunder.
Det finns många fördelar med att välja en
uterumsstomme i limträ.
Limträ är ett naturmaterial med hög hållfasthet
och är lätt att bearbeta och montera.
Limträ är tillverkat av gran som i lamellform
limmats ihop till kraftiga balkar.
Då stommen är uppbyggd på detta vis är
den mycket formbeständig.
Dessutom är limträ ett både snyggt och
naturligt material som skapar den
rätta känslan i ditt uterum.

Halle Thermo sidan xx

Sadeltak
Sadeltakstommen är för dig som vill ha att ett
uterum med mycket rymd.
Ett sadeltak innebär högre takhöjd i rummet.
Med formatskurna fönster uppe i nock släpper du in
mycket ljus i ditt uterum och tar bort gränsen mellan ute och
inne med extra ljusinsläpp.
En sadeltakstomme kan vara lite mer komplicerad
att montera med större ingrepp i husets tak och fasad.
Få en annan karaktär på ditt uterum och ta bort de
kantiga formerna med brutna hörn.
Vid val av brutna hörn kan man även välja fasta
glaspartier med vädringslucka för bra ventilation i
uterummet.
Öppenheten upp i nock innebär fantastiska möjligheter
att utforma ditt uterum med belysning och indeningsdetaljer.

Kompletta uterum - Pulpettak

PULPETTAK PAKETRUM
HARMONY KOMPLETTA UTERUM MED PULPETTAK
Ett uterum med ett pulpettak har lite lägre bygghöjd, en klar favorit när
man vill undvika att ansluta i hustaket på själva huset. I de flesta fall
passar ett pulpettak under det befintliga takutsprånget på boningshuset.
Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ,
anpassade glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler.
Här bygger man steg för steg sitt uterum med måttanpassade delar.
Vi har paketerat våra mest populära uterum i färdiga paket, anpassade för olika årstider för att göra det enkelt för dig.
Det finns även ett ritprogram om man vill anpassa och bygga sitt eget uterum i egna mått på vår hemsida: www.halle.se
Våra kompletta uterum med pulpettak är anpassade för snözon 2,5. Vi anpassar stommar efter snözoner mot offertförfrågan.

Modell: Harmony
Säsong: Fritid - Sommar
Profilsystem: Primolux
Storlek kvadratmeter

15 kvm

18 kvm

25 kvm

33 kvm

Höjd bakkant

2550 mm inkl. tak

2550 mm inkl. tak

2550 mm inkl. tak

2550 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

3965 mm

4780 mm

5980 mm

8010 mm

Djup mark/grundnivå

3705 mm

3705 mm

4105 mm

4105 mm

Taklutning

4,6°

4,6°

4,1°

4,1°

Kanalplasttak

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

Teknisk Information Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7

Modell: Harmony
Säsong: Mertid - Vår Höst
Profilsystem: Primolux Isoler
Storlek kvadratmeter

15 kvm

18 kvm

25 kvm

33 kvm

Totalhöjd bakkant

2550 mm inkl. tak

2550 mm inkl. tak

2550 mm inkl. tak

2550 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

3965 mm

4780 mm

5980 mm

8010 mm

Djup mark/grundnivå

3705 mm

3705 mm

4105 mm

4105 mm

Taklutning

4,6°

4,6°

4,1°

4,1°

Kanalplasttak

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-9, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 2,9

Modell: Harmony
Säsong: Alltid - Året runt
Profilsystem: Thermo
Storlek kvadratmeter

15 kvm

18 kvm

25 kvm

33 kvm

Totalhöjd bakkant

2680 mm inkl. tak

2680 mm inkl. tak

2680 mm inkl. tak

2680 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

3940 mm

4760 mm

5960 mm

7960 mm

Djup mark/grundnivå

3680 mm

3680 mm

4080 mm

4080 mm

Taklutning

4,6°

4,6°

4,2°

4,2°

Kanalplasttak

32mm Opal • U-värde tak 1,2

32mm Opal • U-värde tak 1,2

32mm Opal • U-värde tak 1,2

32mm Opal • U-värde tak 1,2

Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1
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Kompletta uterum - Sadeltak

SADELTAK PAKETRUM
DREAM KOMPLETTA UTERUM MED SADELTAK
Uterummet med sadeltak är ett självklart val när man vill ha ett högre
och luftigare uterum. Dream har formatskurna fönster under nocken, som
även går att beställa till måttsatta uterum där man ej vill ha panel upp till
taknocken.
Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ,
anpassade glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler.
Här bygger man steg för steg sitt uterum med måttanpassade delar.
Att bygga ett uterum är för många ett projekt som skapar många frågor, vad ska jag tänka på? Se vår uterumsguide på sidan 6.
Det finns även ett ritprogram om man vill anpassa och bygga sitt eget uterum i egna mått på vår hemsida: www.halle.se
Våra kompletta uterum med sadeltak är anpassade för snözon 2,5. Vi anpassar stommar efter snözoner mot offertförfrågan.

Modell: Dream
Säsong: Fritid - Sommar
Profilsystem: Primolux
Storlek kvadratmeter

15 kvm

18 kvm

25 kvm

33 kvm

Totalhöjd bakkant

3045 mm inkl. tak

3210 mm inkl. tak

3452 mm inkl. tak

3900 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

3965 mm

4780 mm

5980 mm

8010 mm

Djup mark/grundnivå

3705 mm

3705 mm

4105 mm

4105 mm

Taklutning

22°

22°

22°

22°

Kanalplasttak

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

Teknisk Information Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7

Modell: Dream
Säsong: Mertid - Vår Höst
Profilsystem: Primolux Isoler
Storlek kvadratmeter

15 kvm

18 kvm

25 kvm

33 kvm

Totalhöjd bakkant

3045 mm inkl. tak

3210 mm inkl. tak

3452 mm inkl. tak

3900 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

3965 mm

4780 mm

5980 mm

8010 mm

Djup mark/grundnivå

3705 mm

3705 mm

4105 mm

4105 mm

Taklutning

22°

22°

22°

22°

Kanalplasttak

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

16mm Opal. U-värde tak 1,95

Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-9, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 2,9

Modell: Dream
Säsong: Alltid - Året runt
Profilsystem: Thermo
Storlek kvadratmeter

15 kvm

18 kvm

25 kvm

33 kvm

Totalhöjd bakkant

3170 mm inkl. tak

3335 mm inkl. tak

3578 mm inkl. tak

4020 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

3940 mm

4760 mm

5960 mm

7960 mm

Djup mark/grundnivå

3680 mm

3680 mm

4080 mm

4080 mm

Taklutning

22°

22°

22°

22°

Kanalplasttak

32mm Opal • U-värde tak 1,2

32mm Opal • U-värde tak 1,2

32mm Opal • U-värde tak 1,2

32mm Opal • U-värde tak 1,2

Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1
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Fristående uterum - Pulpettak

FRISTÅENDE UTERUM
FRISTÅENDE UTERUM MED PULPETTAK
Vi har paketerat våra mest populära fristående uterum i monteringsfärdiga
paket. Ett fristående uterum ger många fördelar, som att fritt kunna
placera uterummet på en lämplig plats i trädgården, att kunna utnyttja
uterummet där det passar bäst ger mängder av användningsområden.
Här finns möjligheter att skapa sin oas i hörnan av tomten, vid poolen eller
kanske vid bryggan om man har en sjötomt.
Välj mellan två olika kompletta modeller, Laholm 15 kvm med fönster/överljus på framsidan mellan tak och skjutparti eller
Haverdal 24 kvm vårt stora fristående uterum utan fönster/överljus mellan tak och skjutparti.
Alltid - Året runt med profilsystem Thermo kan beställas som tillval med valfri Ral-kulör.

Modell: Laholm
Säsong: Fritid - Sommar
Profilsystem: Primolux

Modell: Haverdal
Säsong: Fritid - Sommar
Profilsystem: Primolux

Storlek kvadratmeter

Laholm 15 kvm

Storlek kvadratmeter

Haverdal 24 kvm

Totalhöjd framkant

2811 mm inkl. tak

Totalhöjd framkant

2497 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

4365 mm

Bredd mark/grundnivå

5980 mm

Djup mark/grundnivå

3365 mm

Djup mark/grundnivå

4000 mm

Taklutning

8,9°

Taklutning

3,3°

Kanalplasttak

16 mm Opal U-värde tak 1,95

Kanalplasttak

16 mm Opal U-värde tak 1,95

Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7

Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7

Modell: Laholm
Säsong: Mertid - Vår Höst
Profilsystem: Primolux Isoler

Modell: Haverdal
Säsong: Mertid - Vår Höst
Profilsystem: Primolux isoler

Storlek kvadratmeter

Laholm 15 kvm

Storlek kvadratmeter

Haverdal 24 kvm

Totalhöjd framkant

2811 mm inkl. tak

Totalhöjd framkant

2497 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

4365 mm

Bredd mark/grundnivå

5980 mm

Djup mark/grundnivå

3365 mm

Djup mark/grundnivå

4000 mm

Taklutning

8,9°

Taklutning

3,3°

Kanalplasttak

16 mm Opal U-värde tak 1,95

Kanalplasttak

16 mm Opal U-värde tak 1,95

Isolerglas D4-9, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 2,9

Isolerglas D4-9, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 2,9

Matcha Thermo-profilerna med uterummet. Vit (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulör som tillval. Möjligt att beställa Duo-kulör, olika kulör på in- och utsida.

Modell: Laholm
Säsong: Alltid - Året runt
Profilsystem: Thermo

Modell: Haverdal
Säsong: Alltid - Året runt
Profilsystem: Thermo

Storlek kvadratmeter

Laholm 15 kvm

Storlek kvadratmeter

Haverdal 24 kvm

Totalhöjd framkant

2821 mm inkl. tak

Totalhöjd framkant

2627 mm inkl. tak

Bredd mark/grundnivå

4340 mm

Bredd mark/grundnivå

5960 mm

Djup mark/grundnivå

3440 mm

Djup mark/grundnivå

4000 mm

Taklutning

6,8°

Taklutning

3,3°

Kanalplasttak

32 mm Opal U-värde tak 1,2

Kanalplasttak

32 mm Opal U-värde tak 1,2

Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning, inre glas
energiglas. U-värde glas 1,1
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Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning, inre glas
energiglas. U-värde glas 1,1

Stommar

STOMMAR
STOMMAR
Med stommar i limträ bygger du ditt uterum i önskade mått. Limträ är
tillverkat av gran som i lamellform limmats ihop till stora block.
Tack vare det får man ett material som är rakt och inte vrider sig.
Du kan beställa antingen okapade limträsatser eller färdigkapade som
byggsats. Färdigkapade limträsatser är sågade och urjackade i rätt längder,
vilket innebär att monteringen av uterumsbygge går mycket snabbare.

Pulpet med raka hörn.
En taksida som lutar ut
från bostaden.

Pulpet med 2 brutna hörn.
En taksida som lutar ut
från bostaden.

Pulpet med 1 brutet hörn. (hö/vä)
En taksida som lutar
ut från bostaden.

Hög bärförmåga med låg vikt
Formbeständigt
Miljövänligt och förnyelsebart
Högt brandmotstånd
Lättarbetat
Naturlig träkänsla

FÄRDIGKAPAD LIMTRÄSTOMME
En färdigkapad limträstomme anpassas helt efter kundens önskemål. Den kapas i bredd, djup och höjd helt måttanpassad. Som kund kan du alltså få din
limträstomme som du vill ha den med dina unika val och önskemål.

KOMPLETTA STOMMAR – PAKETRUM
Färdiga paketrum finns för dig som inte har några specifika önskemål. Dessa modeller har ett lite lägre pris och snabbare leveranstid.
De färdiga paketrummen kan man inte göra några ändringar i gällande utseende och mått. Finns anpassade i snözon 2,5 och snözon 4.
Skapa ditt eget uterum i Halles 3D-konfigurator på www.halle.se

OKAPADE LIMTRÄSTOMMAR
För dig som är händig, kan såga och bygga själv, och vill sätta din alldeles egen prägel på ditt uterum så kan du köpa en okapad limträstomme.
Stommen levereras då i övermått i längd för egna kapningar och anpassningar. Vid vissa lösningar där tex stommen ska anslutas i befitnligt hustak är det
lämpligt att beställa okapade takbalkar som sedan anpassas och kapas på plats.

TILLBEHÖR
Stomskruv: Använd Halles stomskruv för montering av stommen.
Skruven drar automatiskt ihop två balkar mot varandra med hjälp av den dubbelgängade funktionen.
Tväråsar av aluminium: Med hjälp av tväråsar av vitlackad aluminium avlastar du ditt tak från tunga snölaster.

Uterumskonfigurator.
Rita ditt uterum på
vår hemsida!
www.halle.se
Välj mått och utförande i uterumskonfiguratorn, steg för steg från årstid
till färdigt uterum.
Hur stort ska uterummet vara, välj mellan paketrum i färdiga storlekarna
15, 18, 25 och 33 kvadratmeter eller rita ditt eget uterum i önskade
mått i uterumskonfiguratorn på vår hemsida: www.halle.se
Rådgör med din bygghandel eller snickare vid behov, på vilket underlag
uterummet ska placeras, trä eller gjuten platta? Isolerad grund? Hur
värmer jag upp uterummet vid behov, behöver jag golvvärme?
En förutsättning för ett lyckat uterum är planering, placering och underlaget.

Snözoner
Snölasten på mark i kN/m2.
Snölasten avser den snölast på mark
som i genomsnitt återkommer en gång
per 50 år.
Tänk på att snözonsgränserna endast är
en grov bedömning. Nära en gräns kan
man överväga att välja den högre snölasten. Det kan även finnas områden i
höglänt terräng som kan ha högre laster
än de angivna.
För ytterligare info se Boverkets
hemsida med karta på snölastzoner.

Snölastzoner
Snözon upp till 2,5
Snözon upp till 3
Snözon upp till 3,5
Snözon upp till 4,5
Snözon över 4,5

Se vår uterumsguide på sidan 6 för tips om vad du ska tänka på inför
ditt uterumsbygge.
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