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JED NIVEAU terr      assetag
Mangfoldighed – aner       kendt i flere år 

Cool-Quick 
Elementer,
lav dit terrassetag  
til en JED Udestue
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Nyd de første solstråler  
i foråret, og få glæde af de 
sidste dage i det fri om  
efteråret. Alt dette er muligt 
med et JED terrassetag og 
Cool-Quick elementer, som  
giver følelsen af sommer  
noget længere.

JED NIVEAU terr      assetag
Mangfoldighed – aner       kendt i flere år 

   
Si

de 6

   
Si

de10
Det rigtige skyggevalg
Udlev dine sommerdrømme
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Inde bliver til ude

Den billige alternativ til vinterstuen. 

JED Udestuer er en anden alternativ til den klassiske fuldt isolerede vinterstue.  
Udnyt pladsen på ynglings terrassen, selvom vejret ikke er til og regne med.  
Ved brug af enkelte elementer fra Cool-Quick systemet, kan terrassetaget bliver  
ændret til en ægte JED Udestue. I tre simple trin kan alle få en JED Udestue,  
se beskrivelse på de kommende sider.
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JED Udestuer er den 

ideelle beskyttelse 

mod vind og vejr.

Valg af terrassetag 
Det specielle aluminium profilsystem JED NIVEAU, som kun anvendes til fremstilling af JED Udestuer, tilbyder utallige 
muligheder af designs. Ved hjælp af JED WIN-Plan softwaren, får du den rette vejledning til projektet lige fra starten.

Tilvalg til Cool-Quick
Cool-Quick er et isoleret profilsystem, som hovedsageligt er udviklet til at øge komforten på det eksisterende terrassetag 
ved tilvalg af sideelementer. Der kan her være tale om vindueselementer, skydedøre eller dreje-kip elementer.

Tilvalg af sol-og insektbeskyttelse
Færdiggør JED Udestuen ved tilvalg af markiser, insektnet eller terrassevarmer. Nyd din udestue uanset vejret. 
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Terrassetag med NIVEAU

Prisoptimeret mangfoldighed
Din fagmand er behjælpelig ved projekt planlægningen, såsom at finde det rette terrassetag til netop din terrasse.  
Derudover bliver du vejledt efter dine ønsker, behov og økonomiske forudsætninger. Det vil være muligt at kunne  
se hvordan det færdige terrassetag vil se ud 1:1 på computerskærmen.

Konstruktionen – videreudviklet siden 1984 
JED NIVEAU systemet består af ekstruderet aluminiumsprofiler og koblingerne af rustfri stål.  
Koblingsdele og skjulte skruer giver optisk klare linjer i konstruktionen. Konstruktionen monteres op ad husmuren,  
og en tagmontage er dog ligeledes muligt. 
 
Nyeste generation af sikkerhedsglas.
Man opnår det pæneste resultat ved valg af høj kvalitativt sikkerhedsglas (VSG) til terrassetag, som er godkendt til anven-
delse af glastag. Alternativt valg kunne være VSG Aktiv, hvilket er et selvrensende glas, som gør taget let at vedligeholde 
og minimerer rengøringsprocessen. Derudover er det muligt at vælge mellem tagplader af polycarbonat eller akryl.

Tip: Vælg JED isoleret glas, for at undgå kondens på ruden.
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1
Overfladebehandling – et væld af farver.
Overfladebehandlingen er af høj kvalitet, pulverlakering af polyester, gør overfladen så godt som vedligeholdelsesfri. 
Almindelig rengøring er nok. Vælg mellem utallige farver, og skab din egen unikke udestue til huset.

Et lille udvalg  
på mulige  
tagkonstruktioner.
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Cool-Quick Systemet 

2
Det ideelle supplement til terrassetaget – Cool-Quick Systemet
De som ønsker at gøre terrassen endnu mere uafhængig af vind og vejr, kan vælge det specielle profilsystem  
Cool-Quick til tag. Det er lette vejrbestandige elementer, både med og uden åbning, som er med til og øge  
komforten på det eksisterende terrassetag.

Ved brug af smalle profiler, vil der stadig være næsten fri udsigt til det fri. Derudover er det muligt at kombinere  
enkelte elementer med insektnet.
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Udførelse
• Non-termiske adskilte profiler
• Glastykkelse op til 16 mm.
• Barrierefri indbygning af gulvtærskel
• Kombinerbar insektnet
• Smalle profilvisninger
• 2-8 fløjet, 2-4 sporet styreskinner
• Farvevalg i alle RAL-koder
• Fast-, dreje- og dreje-kip elementer, også med sprosser
• Stort udvalg af greb og låsefunktioner 

Sikkerhed
• Løftesikring på hver ramme

Kvalitet "Made in Ostfriesland"
• Lang levetid pga. pulverlakeret aluminiumsprofiler
• Massiv løbeskinnesystem af rustfri stål, derved let bevægelighed  

af elementerne
• Udvikling og produktion udelukkende kun i Tyskland

Vær venligst  
opmærksom på,  
at en ekstra  
udluftning kan  
være nødvendig, 
for at undgå kondens.
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Lidt mere KOMFORT

3
Insektnet for mere komfort
Når der er tale om varme vejrforhold, kan insekter nemt ødelægge idyllen  
på terrassen. Lad dem blive udenfor, og nyd sommerdagen uden hvepse  
eller få mere glæde af at sidde ude om aftenen, selvom myggene kommer.

JED Insektnet findes i mange forskellige udgaver,  
og kan til en hver tid efterbestilles og tilpasses til  
Cool-Quick elementerne.

JED Insektnet 
• Let at montere med z-beslag (justerbar), propper og fjedersplit.
• Består af pulverlakeret og folieret aluminiumsprofiler
• Levers med: glasfibervæv, væv af rustfri stål, antipollen væv, Petscreen væv, gennemsigtig væv.

Yderlige ekstra udstyr kan fremskaffes. Spørg personalet!
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Farverige markiser – optimal solbeskyttelse
Opgrader dit terrassetag med afskærmning mod sol og varme. Markiser til montering på  
undersiden af terrassetage, er således konstrueret at de bevarer faconen i enhver indstilling.  
Alle markiser leveres standard med motor. For det lille ekstra, forefindes et stort udvalg af  
farver og designs. Vælg mellem to meget stærke vævstyper.

Vedvarende hygge, selvom det er blevet køligt
 Med en infrarød terrassevarmer, sidder man altid på den varme side. Den infrarøde terrassevarmer 
er klar til brug og specielt udviklet til udendørs brug, så hverken regn eller sne vil udgøre et problem. 
Terrassevarmeren er meget effektiv og skånsom ved pengepungen.
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