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Produktbeskrivning /text 

Dream Uterum Alltid 25 kvm  
 
Att bygga ett uterum är för många ett projekt som skapar många frågor, taklutningar, bredd, längd, 
vilket tak och vilka skjutpartier skall jag välja? Vi har satt ihop våra mest populära uterum till färdiga 
paket för att göra det enkelt för dig.  
Dream Alltid – Året-runt-rummet, en lyxig vinterträdgård med isolerade partier och tak som skapar 
en oas i den kallaste och mörkaste årstiden. Allt från att ha middagsbjudningar i till ett extra TV-rum. 
Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ, anpassade glaspartier, 
färdigkapat kanalplasttak och profiler. Här bygger man steg för steg fram sitt uterum med 
måttanpassade delar. 
Halle uterum levereras utan grund, här väljer man själv om man vill placera uterummet på ett 
trädäck eller en gjuten grund i betong, med eller utan golvvärme. 
 

Produktfakta: 
 
Teknisk Information komplett uterum: 
Dream Uterum Alltid. 
Storlek: 25 kvm. 
Utförande tak: Sadeltak. 
Profilsystem: Thermo Soft. 
Säsong: Året runt. 
Totalbredd: 6416 mm inkl. tak.  
Totaldjup: 4379 mm inkl. tak. 
Totalhöjd nock: 3578 mm inkl. tak. 
Byggbredd vid mark/grundnivå: 5960 mm.  
Byggdjup vid mark/grundnivå: 4080 mm. 
Taklutning: 22° 
Teknisk Information Skjutpartier: 
Glas: Isolerglas, 2-glas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. Säkerhetsglas, 5 gånger 
starkare än vanligt glas. 
Partibredd vänstersidan 3 delad: 3900 mm / Höjd 2100 mm. 
Partibredd högersidan 3 delad: 3900 mm / Höjd 2100 mm. 
Partibredd framsidan 2 st 2 delade: 2800 mm / Höjd 2100 mm. 
Profilfärg skjutpartier: Vit. 
Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång. 
Tätning: Borstlister för högsta täthet. 
Brutna köldbryggor. 
Runtomliggande karm 
Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet. 
Skena av kraftig aluminium. 
Svensktillverkat. 
 
Teknisk Information Tak. 
Isolux kanalplast: tjocklek 32 mm. 
Antal skivor: 8 st. Skivans bredd: 1250 mm. Färgnyans: Opal. 
Skyddsyta: Sidan med text på skyddsfilmen vänds utåt. 



Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet. 
Profilfärg takprofiler: Alu/Natur 
Svensk kvalitet. 
 
Teknisk Information limträstomme: 
Färg stomme: Obehandlad limträ. 
Färdigkapad byggsats. 
Stomskruv med dubbla gängor. 
Dimensionerad för att klara snözon 2,5. 
 
I leveransen ingår: 
Färdigkapad Limträstomme. 
Skjutpartier med hakregellås, cylinderlås på utsidan och snäppfunktion på insidan. Fasta 
formatskurna partier för front. 
Komplett kanalplasttak med profiler. 
Tätning tak. 
Nockbeslag vit plåt. 
Al. Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium. 
Monteringssatser med anvisning. 
 
Tillval: 
Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


