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Cool-Quick Systemet

Føl dig godt tilpas  
mellem natur og bolig
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Vær venligst  
opmærksom 
på, at en  
ekstra 
udluftning 
kan være 
nødvendig, 
for at undgå 
kondens.

Cool-Quick Systemet 

Det ideelle supplement til terrassetaget – Cool-Quick Systemet
CQ-systemet gør det muligt at opbygge en tagterrasse med lette vejrbeskyttelseselementer – med eller 
uden åbningsfunktion. På den måde bliver din tagterrasse en ægte sommerhave.
Både den beskedne byggedybde og den lave synsbredde skaber visuelt tiltalende designmuligheder.  
Fokus går på at beskytte imod vind og regn i kombination med en letvægtskonstruktion og slanke profiler. 
På den måde kan du nyde foråret lidt tidligere og tilbringe efteråret udenfor.
Derudover beskytter CQ-elementerne dine havemøbler imod storme og vind og fungerer også som en 
ekstra varmebuffer.
Ud over den meget populære skydedør er det også mulige at vælge imellem faste, drejelige og vipbare 
elementer. Naturligvis er alle elementer tilgængelige i farver, der matcher din tagterrasse.
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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

Vores tips:

Suppler med et  
infrarødt varmeapparat. 
Den perfekte løsning til de 
kolde sommeraftener. 
Heatscope Vision infrarøde 
varmestråler.

• 1.600 W, to trin
• Bliver lynhurtig varm
• Meget varme og beske-

den lysmængde, der  
skaber  
stearinlysatmosfære

• Kan styres via 
SmartHome
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