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Det komplette terrassesystem

by
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Om Raaft
Vi laver enestående terrasser med 
kreative, alsidige systemer. 

Bag vores intuitive system findes et 
innovativt team. Vores team, der består 
af tekniske konsulenter, projektledere, 
produktdesignere og bygningsfagfolk, 
bliver støttet af et meget hjælpsomt 
supportteam, og de arbejder sammen 
for at yde dig en komplet service.
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Om systemet

Lær Raaft-
systemet at kende

Belægning 
Porcelænsfliser eller porcelænsbrædder 
i mange størrelser og farver.  Alle 
belægningstyper fra Raaft kan sikres mod 
vindsug.

Gulvpaneler 
Gulvpaneler til montering af 
plantekasser eller belægning 
som mangler fast underlag 
(gummibelægning, kunstgræs og lign.).

Strøer 
Strøer i 80% genbrugsaluminium.  
Findes i flere højder samt til 
træterrassebrædder.

Flisefødder 
Flisefødder i genbrugsplast eller stål.

Plantekasser

Plantekasser i corten, pulverlakeret 
eller galvaniseret stål.
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Trin 1: Underkonstruktion

 – Justerbare flisefødder i genbrugsplast

 – Brandsikrede justerbare flisefødder i stål

 – Alustrøer i 80% genbrugsaluminium. 
Findes i flere højder

 – Gulvpaneler i galvaniseret stål

 – Sokkelrender

Trin 3: Plantekasser

 – Plantekasser i stål og aluminium

 – Kan pulverlakeres i alle RAL-farver

 – Standard- og specialfremstillede 
løsninger

Trin 2: Overflader

 – Atria porcelænsfliser.  Fås i mange 
størrelser, overflader og farver

 – Farrino porcelænsbrædder. Et 
brandsikkert alternativ til 
træbrædder

Om systemet

Vores intuitive, modulopbyggede 
terrassesystem samles nemt i en simpel 
tretrinsprocess:

Trin 1:  Byg en solid underkonstruktion.  
Da tage sjældent er flade eller jævne, 
er en underkonstruktion af god kvalitet 
særdeles vigtig for at kunne anlægge 
en solid og sikker tagterrasse.

Trin 2:  Vælg en overflade.  Vores 
udvalg af porcelænsbelægninger kan 
løse enhver designmæssig udfordring.

Trin 3:  Plantekasser.  En terrasse kan 
let forvandles til en have ved at tilføje 
beplantning, belysning og bænke som 
er integrerede i vores plantekasser.
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Enkel og hurtig montering

Raaft monteringsproces

Monteringsproces for fliser på flisefødder, uden strøerne

Det viste eksempel 

af Raaft-systemet 

har kun 15 

justeringspunkter 

uanset 

flisemønstret.

Raaft-systemet er enkelt at montere sammenlignet med traditionelle systemer, grundet rammen og 

de justerbare flisefødder.

Ved at anvende 

traditionelle 

flisefødder og et  

regulært mønster er 

der 25 

justeringspunkter 

- næsten dobbelt så 

mange som på 

Raaft-systemet.

Anvendes der 

flisefødder med fliser 

lagt i forbandt 

mønster, er der helt 

op til 40 

justeringspunkter.
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Design fleksibilitet
Det komplette terrasse system, designet til livslangt brug

Vores fleksible terrassesystem består af en række 
genanvendelige produkter, der alle er udviklet til at 
arbejde sammen, så du kan designe præcis dét rum, 
der passer til dit projekt. Sortimentet består af alt fra en 
klasse A brandklassificeret robust base til den perfekte 
terrassebelægning og flisekombination samt dekorative 
plantekasser, der tilføjer et smukt og naturligt finish. 
Vores hold af eksperter står klar til at hjælpe dig med at 
skabe den perfekte terrasse til dit næste projekt.

Fordele

Sikring mod vindsug
Dokumenteret performance

Atria+ fliser er sikret mod vindsug ved hjælp af et 
innovativt låsesystem.  Låsesystemet sikrer nem og hurtig 
montering af fliser samtidig med at de er låst til 
underkonstruktionen.

BS EN 14437:2004 (assesment of the 
wind uplift of roofing tiles) Test results

P120627-1000 Issue 1 Dated 18th July 2021

Characteristic Wind Uplift Resistance per Clip

Stainless steel clips   738.1N
 
Formaa 017FE Hybrid
Polymer Adhesive   2943N
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Cases
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Raaft på verdensplan

STORBRITANNIEN

+44 20 3146 78791 
 
117-121 St John Street,  
Clerkenwell, EC1V 4JA

SKANDINAVIEN

+45 44 97 10 99 
 
Walgerholm 13-15 
DK-3500 Værløse

 USA

+1 310-674-4202 
 
5450 W. 83rd Street 
Los Angeles, CA 90045
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RAAFT NORDIC A/S
+45 44 97 10 99

Walgerholm, 13-15DK-3500, Værløse
by


