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EKSTRAORDINÆR
RAMMELØS KONSTRUKSJON

Sky Dome er en utviklet teknologi for konstruksjon 
av rammeløse kuppelformede bygninger.

På grunn av unike materialer og teknikk som
brukes, kan du enkelt bygge kupler av lys og
transparente, men robuste paneler, uten å
legge til noen forsterkende rammer.
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HVORFOR ER SKYDOME UNIK?

 Helt gjennomsiktig
Den transparente
polykarbonatstrukturen byr på en
altomsluttende utsikt

 Robust
Skydome forblir stabil, robust og
motstandsdyktig mot de fleste
d. Polykarbonat tåler vind, vann og snø.

 Rammeløs
Materialvalget i Skydomens eksteriør 
gjør at konstruksjonen står uten for-
sterkningsrammer i metall eller tre.

 Justerbar gjennomsiktighet
Skydome kan også levers med blen-
dingspaneler med blandede farger og 
gjennomsiktighet, basert på tilpasset
design.

 UV-bestandig
Polykarbonat er UV-bestandig,
som bidrar til forelnget levetid og
beskyttelse til Skydome.

 Lydisolerende
Polykarbonat er et mykt materiale som
reflekterer lydbølger – isolerer støy fra
innsiden og utsiden

 Naturlig mikroventilasjon
Små luftspalter mellom platene gjør 
Skydome pustende.

 Korrosjonsbestandig
Alle materialer som brukes til å
feste polykarbonatplatene er i
rustfritt stål.



SKYDOME AS | 3539 FLÅ 4

SKYDOME.NO

 Innbrudssikring
Sky Dome inkluderer en dørkarm i
rustfritt stål med sikkerhetsglassdør,
hengsler og lås. Polykarbonatskall er
sterkt og robust.

 Spesialtilspasning
Skydome kan tilpasses .
Ethvert panel kan endres på
når som helst. Paneler kan lasergrave-
res med forskjellige farger eller
materialer.

 Lav vekt
Skydome vekt løper fra  kun 100kg, 
med dør inkludert. Lettere å
montere og transportere. Større
modeller veier selvfølgelig noe mer.

 Enkel å plassere
Skydome kan bygges på flere
overflater som terrasse, tak, gressplen,
betong og annet.

 Garanti
2 års standardgarantid. 5 års garanti er 
tilgjengelig som tilvalg

 Brannsikker
Skydome lages av selvslukkende ma-
teriale, klassifisert i brennbarhetsklasse 
B.

 Enkel å montere
Skydomens levers som byggesett med 
individuelle polykarbonatpaneler, se-
parate dører og alt annet du trenger. 
Detaljtegning er følger med, og ingen 
spesialverktøy er nødvendig. 
95 % av våre kunder monterer selv.
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I ETT MED OMGIVELSENE
Unik gjennomsiktig design lar deg samhandle
med miljøet, samtidig som det er skjermet og
beskyttet. Skap en uforglemmelig og koselig
opplevelse.



SKYDOME AS | 3539 FLÅ 6

SKYDOME.NO

FORMER OG STØRRELSER
Skydome kommer i mange former og størrelser fra 3 til 12 meter i diameter.
Den kan endres til alle andre dimensjoner.
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SKYDOME FOR BEDRIFTER

Skydome kan tilpasses på flere måter for å tilføre verdi for din virksomhet, 
basert på din bransje og behov. Skydome kan for eksempel brukes til:

Uterestauranter
Bar / Kafé

Event og handel Glamping

Utstillinger og
messevirksomhet

Vinterhage
på takterrasse

Stillerom i
kontorlandskap

Flytende lounge Utendørs
røykeværelse

Pop-up-shops
og midlertidige butikker

Scene for konserter 
og arrangementer

Utvendig lounge
på tak eller terrasse
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LEVERING
Skydome har en trygg, resirkulerbar emballasje.
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BILDEGALLERI
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BILDEGALLERI
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BILDEGALLERI
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BILDEGALLERI
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BILDEGALLERI
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SKYDOME TIL PRIVAT BOLIG
OG HYTTE

Sky Dome er en allsidig løsning for private boliger, 
kun fantasien setter grenser. 
Skydome kan for eksempel brukes til:

Ramme for
klatreplanter

Terrasse, lysthus,
pergola

Tak til utendørs
badebasseng

Tak over boblebad eller 
stamp

Hjemmekontor Sommerstue 
Vinterstue

Lounge til takterrasse Hagerom Luksusdrivhus

Utendørs spisestue
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Skydome AS
Org.nr. 928 738 019

Vi leverer over hele Norge


