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Produktinformation
HAWAII 40 CUBO är ett oisolerat taksystem med platt tak. En kraftig konstruktion omger takytan som kan 
utföras enkel-lutande eller som sadeltak. Konstruktionen möjliggör ett brett utbud av utföranden: fristående 
pergola eller kopplat till fastigheten, som terrasstak, som uterum, carport, serveringar och mycket mer. 

Systemets egenskaper

• Bredd och djup 12 x 3,9 m kan utföras fristående eller anslutet till byggnad som ett pulpet-tak

• Bredd och djup 12 x 3,9 m kan byggas fristående eller kopplat till ett hus med sadeltaksutförande

• Hög stabilitet tack vare 3D-kopplingar och frontstöd inbyggda i systemet

• Taklutning på 2° med yttre- och inre statik

• Takstolar finns i tre varianter

• Sadeltak endast med 165 i takstolar

• Avstånd mellan takstolar från 600 till 1200 mm

• Glasning med tjocklek 8-31 mm (VSG-TVG- rekommenderas)

• Bärande konstruktionsprofil på tre sidor, fyra när det gäller fristående konstruktioner, endast 280 mm höga

• Speciella T-kopplingar för att skapa bredder på över 6700 mm

• Det finns två olika hörnstolpar och fyra olika mittstolpar att välja bland

• Dränering integrerad och dold i stolparna.

• Svarta tätningsdetaljer (silikonfri/polymerbelagd)

• 27 standardfärger utan extra kostnad

Tillval & möjligheter

• Inbyggd och dimbar LED-belysning i takstolarna (kabelkanaler helt dolda), styrd med fjärrkontroll

• Fästen för utvändig solavskärmning

• Stålförstärkning i den bärande konstruktionen och i takstolarna

• Särskilda stolp-fötter för montering ovanpå betongplatta eller ingjutningsgods för betongfundament

• Avvattning med vattenutkastare på sidan av konstruktionen

• Hörnstolpar 90×90 mm

• 80/40 - 80/80 eller 90/90 vägg- och mittstolpar för anslutning av inglasningsprodukter eller solavskärmning

Prestanad & egenskaper

Ytbelastning EN 1090

3.5  kN/m² pulpettak EXC 1 & EXC 2

2,5 kN/m² sadeltak

Högre belastningar tillgängliga på begäran

För aktuella tester och andra certifikat kontakta din Sunparadise återförsäljare



Systembeskrivning V04.2020 SV SUNPARADISE

Terrasstak HAWAII 40 CUBO

Taktyper

 Väggmonterat pulpettak Väggmonterat sadeltak 

Friståendefristående pulpettak Fristående sadeltak 

 Hörnmontage
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Detaljer

3D-kopplingar
— Skapar en mycket stark förbindning av bärande profil 
och hörnstolpe.

— 4st M16-skruvar möjliggör en osynlig, styv och lätt-
monterad hörnförbindning.

— Fristående tak med en maximal bredd på 12 m reali-
seras med speciella T-kopplingar i bärprofilerna.

— Snabb, okomplicerad och säker montering.
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Supportprofil
— Bärande konstruktionsprofil 280 x 90 mm med en till-
hörande 80 x 69 mm rännprofil på insidan.

— Stora spännvidder möjliga utan stålförstärkning eller 
mittstolpar.

— Lätt att montera tack vare låg vikt.

— Som tillval finns lövskydd av perforerad plåt som för-
hindrar igensättning.

— Inbyggda stuprör i PVC Ø 50 mm.

Dubbelkammar-profil
— 170 × 90 mm stolpar med dold dräneringskammare 
för ett rent och stilfullt utseende.

— Vid underhåll kommer du enkelt åt stupröret via en 
clips-profil på hörnstolpen.

— Ett PVC-stuprör Ø50 mm dränerar enkelt 18m² takyta. 
Ett andra stuprör bör planeras för större takytor.

— 70×70×5 mm stålförstärkningar i stolpar för väggmon-
terade tak.

— 80×80×6 mm stålförstärkningar i stolpar för fristående 
tak.

S

Speciell stolpfot
— Lösningen för fristående tak utan betongfundament.

— Enkel installation med höjdjustering.
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Sadeltak
Hawaii 40 CUBO sadeltak-lösning gör att du kan erbjuda helt unika takdimensioner. Takdjup på upp till 6m kan realise-
ras med specialdesignade takås-kopplingar, utan att förlora det platta takutseendet. En speciell T-koppling möjliggör 
enkel och säker sammankoppling av de bärande konstruktionsprofilerna när taken överskrider de maximala profilläng-
derna. På så sätt kan takbredder på upp till 12 m utföras.

T-kopplingar
— Den frästa solida aluminium T-kopplingen är den 
ideala lösningen för att skarva bärprofilen.

— 4st M16-skruvar möjliggör ett osynlig, styvt och lätt-
monterat förband.

— Kan utföras med standard-mittstolpe (170×90 mm) 
eller med en ny, smal stolpe (90×90 mm).

— Takrännan skarvas med stansade tätningar och spe-
cialbultning.
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Dragstag
— Takstolarna för sadeltak är förstärkt med 2st Ø6 mm 
dragstag i rostfritt stål, de bär de horisontella krafterna 
från glas och snölast.  

— En Ø30 mm bult (1 × vänster gänga / 1 × höger gänga) 
är placerad i varje ände av de två takstolarna.

— Enkel injustering med mutter M10.

— Alla material i rostfritt stål.

Takåsar
— Tak på upp till 6 m djup kan utföras

— Stålfästen monteras i takstolens övre och undre pro-
filkammare för att garantera en solid struktur

— Det övre stålfästet förankras i takstolarnas övre kam-
mare med 4 skruvar på varje sida om takåsen.

— Den undre stålinsatsen sätts endast in men skruvas 
inte fast i takstolen.

— Det lättmonterade dragstaget är en tekniskt viktig 
detalj för att klara den maximala taklutningen på 2°.

— Speciella lock monteras över takåsarna för att täta 
och täcka in anslutningarna.
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Välj en CUBO 

om du ...

— har höga kvalitetskrav

— gillar elegant design

— vill ha en ljus och luftig terrass

—vill ha individuella färger och belysning

Liknar ... Kan kombineras  med ...

— Hawaii 40 – Terrassendach — VG17 – Ramlöst skjutsystem

— Hawaii 40 – PURE — WD410 - Ramlöst viksystem

— GSS17 -Ramlöst viksystem

— Ideal 38 – Oisolerat skjutsystem

— Fiesta 42 – Oisolerat viksystem, dörrar, fönster och fasta 
partier

paradise.comsun

Dra nytta av vårt breda utbud av Sunparadise-produkter 
och våra beprövade expertkonsulter. 
Ytterligare information finns på  
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