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Det komplette terrassesystem
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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.

“Vores team går meget op i at levere 
kvalitetsprodukter og gør gerne noget ekstra for 
kunderne, så hver del af processen hænger 
sammen. Vores eget kvalitetssikringssystem 
garanterer, at alle vores produkter er intakte og 
har den højeste kvalitet." 

Mark Walton, Direktør - Raaft Nordic
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Inspiration

Tailors Corner
Leeds, Storbritannien

Udvalgte produkter

Overflade

Atria porcelænsfliser

Bærende konstruktion

Raafts justerbare terrasse- og flisefødder og strøer

Plantekasser

Plantekasser med lige vægge – Corten-stål

Tailors Corner er et af Leeds’ bymidtes mest ikoniske vartegn, og 
renovering af det krævede et moderne design, uden at det gik ud 
over bygningens oprindelige pragt. En vigtig ny funktion er en 
taghave, som udelukkende benyttes af beboeren på sjette etage, og 
landskabsarkitekten ønskede, at den skulle være en have i ordets 
bogstaveligste forstand.
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135 Bishopsgate
London, Storbritannien

En stor istandsættelse af ejendommen har forandret det to etagers 
receptionsområde. Det oprindelige gelænder og trapperne er blevet 
skiftet ud med et nyt offentligt område af trappetrin og ramper med 
forbedret adgang. Der er også blevet installeret tre terrasser på 7., 8. 
og 10. etage, hvorved beboerne har fået fælles tagfaciliteter på 325 
kvadratmeter.
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Inspiration
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Udvalgte produkter

Overflade

Atria porcelænsfliser

Bærende konstruktion

Gulvkonstruktionspaneler

Bærende konstruktion

Raafts justerbare terrasse- og flisefødder og

Plantekasser

Plantekasser med lige vægge – Pulvermalet
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Raafts terrassesystem
Vores intuitive, modulopbyggede terrassesystem samles nemt i en simpel 
tretrinsproces.

Trin 1

Byg et solidt fundament
En bærende konstruktion af god kvalitet 
er særdeles vigtig for at anlægge et 
solidt og sikkert terrasseområde. Da tage 
sjældent er flade eller jævne, er vores 
Raaft-system den perfekte løsning.

Trin 2

Vælg din overflade
Vores udvalg af overflader kan løse 
enhver designmæssig udfordring og 
består af Terrafina plankegulv i komposit-
materiale, Farrino brandsikret plankegulv 
i porcelæn og Atria porcelænsfliser. 
De fås alle med forskellige  
overfladebehandlinger for at 
passe til ethvert design.

Trin 3

Tilføj dimensioner
En terrasse kan let forvandles til en 
have med interessante niveauer og 
en fornemmelse af holdbarhed ved 
hjælp af plantekasser. De fås i en lang 
række standard- og specialfremstillede 
løsninger.

Hvad laver vi?
Vi skaber grobund for designmæssige 
kreativitet og reducerer risici, fordi vi 
kan levere et komplet samlesystem til 
indretning af tagterrasser, hvor 
systemets dele er konstrueret til at 
fungere sammen og holde i en 
menneskealder.
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Bærende konstruktioner
Byg et solidt fundament

10

- Justerbare terrasse- og flisefødder

- Brandsikrede, justerbare terrasse- og flisefødder

- Strøer

- Gulvkonstruktionspaneler

- Afvandingsrender
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Overflader
Vælg dit terrassegulv

- Terrafina

- Atria

- Farrino
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Plantekasser
Tilføj dimension

- Standardplantekasser

- Specialfremstillede løsninger
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Raaft Design Studio
Vores designstudio ligger i Clerkenwell i London midt i 
Storbritanniens kreative center for arkitektur og industrielt 
design. Her udstilles Raaft-terrassesystemet og en lang 
række overflader til gulve og stålplantekasser.

• Et kreativt rum, hvor landskabsarkitekter og designere kan
drøfte deres udendørsprojekter

• Skab dine egne moodboards, eller få dine kunder til at
samarbejde omkring ideer.

• Et rum, der inspirerer til kreativitet inden for design af
byterrasser

• Nyd en kop kaffe

Bestil rådgivning hos vores team, og få ekspertråd om, 
hvordan Raafts terrassesystem kan indgå i dit næste projekt.

Vi arrangerer jævnligt ture til vores 
showroom i London fra Europa.
Find ud af mere:
Storbritannien: +44 20 3146 78791
Nordisk region: +45 44 97 10 99
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Raaft across the globe

LONDON, STORBRITANNIEN

+44 20 3146 78791

117-121 St John Street,
Clerkenwell, EC1V 4JA

SAN FRANCISCO, USA

+1 310-674-4202

535 Mission St. 14th Floor 
San Francisco, CA 94105

NORDISK REGION

+45 44 97 10 99

Walgerholm 13-15 
DK-3500 Værløse

NEW YORK, USA

+1 310-674-4202

31 Hudson Yards 
New York, NY 10001

LOS ANGELES, USA

+1 310-674-4202

5450 W. 83rd Street 
Los Angeles, CA 90045
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HOVEDKONTOR I LONDON
+44 20 3146 78791

117-121 St John Street, Clerkenwell, EC1V 4JA

NORDISK REGION
+45 44 97 10 99

Walgerholm, 13-15DK-3500, Værløse

USA REGION
+1 310-674-4202

5450 W. 83rd Street, Los Angeles, CA 90045

www.raaft.co




