


Kompletta uterum - Byggsatser för alla årstider i färdiga mått.
• Harmony med pulpettak
• Dream med sadeltak

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. 
Halle kompletta uterum är en av marknadens mest prisvärda paketuterum, där våra svensktillverkade produkter kommer att ge 
dig många härliga stunder.
 

Harmony pulpettak
Ett komplett uterum med ett pulpettak som 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.
 

Dream sadeltak
Det kompletta uterummet som är ett självklart val när man vill ha ett lite högre och luftigare uterum. Sadeltak är högre i sitt 
uförande och har formatskurna fönster mellan taknocken och skjutpartierna.

Halle Harmony och Dream kompletta uterum är anpassade för snözon 2,5. 
Vi anpassar stommar enligt snözoner mot offertförfrågan. 

Halle Kompletta Uterum, paketrum för alla årstider i färdiga mått
Harmony 15, 18, 25 & 33 m2 med pulpettak - Dream 15, 18, 25 & 33 m2 med sadeltak



Halle Fritid - Paketrum
Utvalda uterumsprodukter anpassade 
speciellt för sommaren. 

Halle Fritid - Sommar.
Storlek: 15, 18, 25 & 33 m2

Partier: Primo. 
Glas: Härdat 1-glas. 
Glastjocklek i dörrpartier: 5 mm glas
Tak: Halle Isolux 16 mm.

Tillval: 
Grund
Takavattning

Halle Mertid - Paketrum
Utvalda uterumsprodukter anpassade 
speciellt för vår, sommar och höst. 

Halle Mertid - Vår & Höst.
Storlek: 15, 18, 25 & 33 m2

Partier: Primo Isoler.
Glas: Härdat 2-glas, Isoler D4-6.
Tak: Halle Isolux 16 mm.

Tillval: 
Grund
Takavattning

Halle Alltid - Paketrum
 

Utvalda uterumsprodukter anpassade 
speciellt för året runt bruk och vinterträdgårdar. 

Halle Alltid - Året runt.
Storlek: 15, 18, 25 & 33 m2

Partier: Thermo Soft.
Glas: Härdat 2-glas Isoler D4-16 med argongas.
Tak: Halle Isolux 32 mm.

Tillval: 
Grund
Takavattning

Kompletta uterum - Att välja rätt

Kompletta Uterum - Monteringsfärdiga paketrum.
Vi har paketerat våra mest populära uterum till färdiga paket för att göra det enkelt för dig. Det finns även ett ritprogram om 
man vill anpassa uterummet efter egna mått.

Midsommarfest eller julafton? Så här väljer du rätt till ditt uterum.
En grundplatta och en Halle Stomme. Det är själva grunden till ditt nya uterum. Men det räcker ju förstås inte. Skjutpartier med 
rätt glas och rätt tak som är anpassade till paketrummen måste på plats för att det ska kunna kallas för ett uterum. 

Men vad är rätt? Det beror helt på hur du kommer att vilja använda uterummet. Vet du med dig att du bara kommer öppna upp 
för sommaren räcker det bra med produkter ur vår kategori Halle Fritid. Förläng sommaren ytterligare och utöka säsongen till att 
omfatta både vår och höst med produkter ur kategorin Halle Mertid. Julafton och minusgrader? Då är det Halle Alltid som gäller!

Halle Fritid
Sommar

Halle Fritid
1-glas

Halle Mertid
Vår & Höst

Halle Mertid
2-glas med luft 
som isolering

+
Halle Alltid

2-glas med argongas 
som isolering

Halle Alltid 
Året Runt



Halle Fritid - Sommar
Halle Fritid - När du vet med dig att du bara kommer att använda uterummet för den varmare årstiden. 
Prisvärt i högsta kvalitet med tak, väggar och skjutpartier för de varma sommarmånaderna där man kan njuta även på regniga 
dagar.  

I Halle Fritid byggsats ingår uterumspartierna Primo.

Utvalda svensktillverkade uterumspartier i 1-glas utförande, anpassade speciellt för sommaren. 
Klassiska Primo med tidlösa kantiga profiler. Primo levereras vitlackerade i standardmått men kan även beställas i specialmått.
Primo har 1-glas härdat säkerhetsglas, med 5 mm glas i skjutbara och fasta partier i dörrhöjd och 4 mm glas i fönsterhöjd.
Paketrummen finns både med pulpettak och sadeltak.

Halle Mertid – Vår höst
Halle Mertid - Uterum med tak, väggar och skjutpartier som är isolerade för den tidiga våren, sommaren och den sena hösten då 
man flyttar ut favoritfåtöljen och njuter av årstidens skiftningar. 

I Halle Mertid byggsats ingår uterumspartierna Primo Isoler.

Utvalda svensktillverkade uterumspartier med 2-glas isolerglas anpassade för vår, sommar och höst. 
Levereras i standardmått men kan även beställas i specialmått.

Halle Mertid levereras i vitlack och 2-glas härdat säkerhetsglas med luftspalt.

Paketrummen finns både med pulpettak och sadeltak.

Halle Alltid – Året Runt
Halle Alltid - Året runt rummet, en funktionell och lyxig vinterträdgård med isolerade väggar, tak och skjutdörrar som skapar en 
oas i den kallaste och mörkaste årstiden, där man på ett behagligt vis kombinerar uterummet med övriga rum i huset, alltifrån 
att ha middagsbjudningar till ett extra TV-rum.

I Halle Alltid byggsats ingår uterumspartierna Thermo Soft.

Utvalda svensktillverkade uterumspartier med vinteranpassat isolerglas anpassade för vinterträdgårdar. 
Profilsystemet är förstklassiga Thermo Soft som endast har skjutbara dörrar.

Halle Alltid levereras i vitlack och 2-glas härdat säkerhetsglas med argongasfyllning för bästa isolering.
Paketrummen finns både med pulpettak och sadeltak.

Halle Fritid
1-glas

Halle Mertid
2-glas med luft 
som isolering

+
Halle Alltid

2-glas med argongas 
som isolering

Att välja rätt, Solen, Höstlövet och Snöflingan, är enkla att känna igen. 

Olika glassymboler för olika säsonger.
Tydliga symboler för att göra det 
enkelt att förstå. 

Kompletta uterum - Att välja rätt

Halle Harmony och Dream kompletta uterum är anppasade för snözon 2,5. Vi anpassar stommar efter snözoner mot offertförfrågan.



Storlek kvadratmeter 15 kvm 18 kvm 25 kvm 33 kvm

Totalbredd inkl. tak 4322 mm inkl. tak 5392 mm inkl. tak 6462 mm inkl. tak 8602 mm inkl. tak

Totaldjup inkl. tak 4010 mm inkl. tak 3959 mm inkl. tak 4360 mm inkl. tak 4410 mm inkl. tak

Totalhöjd bakkant 2550 mm inkl. tak 2550 mm inkl. tak 2550 mm inkl. tak 2550 mm inkl. tak

Byggbredd mark/grundnivå 3965 mm 4780 mm 5980 mm 8010 mm

Byggdjup mark/grundnivå 3705 mm 3705 mm 4105 mm 4105 mm

Taklutning 4,6° 4,6° 4,1° 4,1°

Kanalplasttak 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95

Artikelnummer BKU15HF BKU18HF BKU25HF BKU33HF

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

Komplett Uterum
Modell: Harmony 
Tak: Pulpettak
Säsong: Fritid - Sommar
Profilsystem: Primo

Vilket uterum passar dig? Se specifikation och mått för Harmony.
Vi har paketerat våra mest populära uterum till färdiga paketrum för att göra det enkelt för dig. Monteringsfärdiga uterum levereras med färdigkapad stomme i 
limträ, anpassade glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler. Här bygger man steg för steg upp sitt uterum med måttanpassade delar. 
Halle kompletta uterum är ett av marknadens mest prisvärda uterum där våra svensktillverkade produkter kommer att ge dig många härliga stunder.

Storlek kvadratmeter 15 kvm 18 kvm 25 kvm 33 kvm

Totalbredd inkl. tak 4322 mm inkl. tak 5392 mm inkl. tak 6462 mm inkl. tak 8602 mm inkl. tak

Totaldjup inkl. tak 4010 mm inkl. tak 3959 mm inkl. tak 4360 mm inkl. tak 4410 mm inkl. tak

Totalhöjd bakkant 2550 mm inkl. tak 2550 mm inkl. tak 2550 mm inkl. tak 2550 mm inkl. tak

Byggbredd mark/grundnivå 3965 mm 4780 mm 5980 mm 8010 mm

Byggdjup mark/grundnivå 3705 mm 3705 mm 4105 mm 4105 mm

Taklutning 4,6° 4,6° 4,1° 4,1°

Kanalplasttak 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95

Artikelnummer BKU15HM BKU18HM BKU25HM BKU33HM

Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-6, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 3,0                                                                       

Komplett Uterum
Modell: Harmony 
Tak: Pulpettak
Säsong: Mertid - Vår / Höst
Profilsystem: Primo Isoler

Storlek kvadratmeter 15 kvm 18 kvm 25 kvm 33 kvm

Totalbredd inkl. tak 4400 mm inkl. tak 5122 mm inkl. tak 6392 mm inkl. tak 8560 mm inkl. tak

Totaldjup inkl. tak 4010 mm inkl. tak 4410 mm inkl. tak 4410 mm inkl. tak 4410 mm inkl. tak

Totalhöjd bakkant 2680 mm inkl. tak 2680 mm inkl. tak 2680 mm inkl. tak 2680 mm inkl. tak

Byggbredd mark/grundnivå 3940 mm 4760 mm 5960 mm 7960 mm

Byggdjup mark/grundnivå 3680 mm 3680 mm 4080 mm 4080 mm

Taklutning 4,6° 4,6° 4,2° 4,2°

Kanalplasttak 32 mm Opal • U-värde i tak 1,2 32 mm Opal • U-värde i tak 1,2 32 mm Opal • U-värde i tak 1,2 32 mm Opal • U-värde i tak 1,2

Artikelnummer BKU15HAS BKU18HAS BKU25HAS BKU33HAS

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

Komplett Uterum
Modell: Harmony 
Tak: Pulpettak
Säsong: Alltid - Året runt
Profilsystem: Thermo Soft

Kompletta uterum



Storlek kvadratmeter 15 kvm 18 kvm 25 kvm 33 kvm

Totalbredd inkl. tak 4322 mm inkl. tak 5303 mm inkl. tak 6462 mm inkl. tak 8305 mm inkl. tak

Totaldjup inkl. tak 4010 mm inkl. tak 3965 mm inkl. tak 4360 mm inkl. tak 4339 mm inkl. tak

Totalhöjd nock 3045 mm inkl. tak 3210 mm inkl. tak 3452 mm inkl. tak 3900 mm inkl. tak

Byggbredd mark/grundnivå 3965 mm 4780 mm 5980 mm 8010 mm

Byggdjup mark/grundnivå 3705 mm 3705 mm 4105 mm 4105 mm

Taklutning 22° 22° 22° 22°

Kanalplasttak 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95

Artikelnummer BKU15DF BKU18DF BKU25DF BKU33DF

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

Komplett Uterum
Modell: Dream
Tak: Sadeltak
Säsong: Fritid - Sommar
Profilsystem: Primo

Storlek kvadratmeter 15 kvm 18 kvm 25 kvm 33 kvm

Totalbredd inkl. tak 4322 mm inkl. tak 5303 mm inkl. tak 6462 mm inkl. tak 8305 mm inkl. tak

Totaldjup inkl. tak 4010 mm inkl. tak 3965 mm inkl. tak 4360 mm inkl. tak 4339 mm inkl. tak

Totalhöjd nock 3045 mm inkl. tak 3210 mm inkl. tak 3452 mm inkl. tak 3900 mm inkl. tak

Byggbredd mark/grundnivå 3965 mm 4780 mm 5980 mm 8010 mm

Byggdjup mark/grundnivå 3705 mm 3705 mm 4105 mm 4105 mm

Taklutning 22° 22° 22° 22°

Kanalplasttak 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95 16 mm Opal • U-värde i tak 1,95

Artikelnummer BKU15DM BKU18DM BKU25DM BKU33DM

Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-6, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 3,0                                                                       

Komplett Uterum
Modell: Dream 
Tak: Sadeltak
Säsong: Mertid - Vår / Höst
Profilsystem: Primo Isoler

Storlek kvadratmeter 15 kvm 18 kvm 25 kvm 33 kvm

Totalbredd inkl. tak 4487 mm inkl. tak 5303 mm inkl. tak 6416 mm inkl. tak 8305 mm inkl. tak

Totaldjup inkl. tak 3869 mm inkl. tak 3869 mm inkl. tak 4379 mm inkl. tak 4379 mm inkl. tak

Totalhöjd nock 3170 mm inkl. tak 3335 mm inkl. tak 3578 mm inkl. tak 4020 mm inkl. tak

Byggbredd mark/grundnivå 3940 mm 4760 mm 5960 mm 7960 mm

Byggdjup mark/grundnivå 3680 mm 3680 mm 4080 mm 4080 mm

Taklutning 22° 22° 22° 22°

Kanalplasttak 32 mm Opal • U-värde i tak 1,2 32 mm Opal • U-värde i tak 1,2 32 mm Opal • U-värde i tak 1,2 32 mm Opal • U-värde i tak 1,2

Artikelnummer BKU15DAS BKU18DAS BKU25DAS BKU33DAS

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

Komplett Uterum
Modell: Dream 
Tak: Sadeltak
Säsong: Alltid - Året runt
Profilsystem: Thermo Soft

Vilket uterum passar dig? Se specifikation och mått för Dream.
Att bygga ett uterum är för många ett projekt som skapar många frågor, taklutningar, bredd, längd, vilket tak och skjutpartier skall jag välja? Halle kompletta 
uterum är anpassade för olika säsonger i färdiga storlekar, enkelt att mäta om det får plats där jag vill placera uterummet. Vill man istället bygga ett uterum med 
unika mått och utförande så använder man ritprogrammet och skapar sina egna mått. Halle Harmony och Dream kompletta uterum är anpassade för snözon 2,5. 
Vi anpassar stommar efter snözoner mot offertförfrågan. 

Kompletta uterum


