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Vi er specialister inden for terrasseoverdækninger, glasinddækning af eksisterende, 

overdækkede terrasser, glasværn og solafskærmning.  

Alles vores produkter er nøje udvalgt og af bedste kvalitet, så de kan tilpasses på mål og i 

den ønskede farve, og de er lavet i vedligeholdelsesfrie materialer, hvor kun rengøring og 

smøring af skinner og bevægelige dele er nødvendigt.

Vores dygtige medarbejdere har stor erfaring inden for glas- og aluminiumsbranchen og er 

vant til at tænke i kreative og fleksible løsninger.  

Vi arbejder ud fra dine behov og ønsker, så du får netop det slutresultat,  

du ønsker dig.

Vi leverer godt håndværk til tiden. Alle projekter – store som  

små - bliver løst med samme seriøsitet og omhu.  

Al montage foregår i eget regi og med vores egne montører.  

På den måde er vi sikre på, at vi altid leverer samme høje standard, og at du som kunde 

bliver tilfreds med den endelige løsning.

V I  K A N  V Æ R E 
M E D  P Å  D E T 

M E S T E

P E R G O L A 
T E R R A S S E -

O V E R D Æ K N I N G

Nyt terrasseprojekt?

læs mere på alument-outdoor.dk
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OPTIMAL UDNYTTELSE AF DIT NYE UDERUM

En terrasseoverdækning giver dig en unik mulighed for at skabe en lille, 

udendørs oase, som kan tilpasses efter vejret. Pergolaens oplukkelige 

tag indstilles på nemmeste vis med den medfølgende, trådløse 

fjernbetjening. Så kan du lukke solstrålerne ind, skabe skygge eller 

holde dig tør og varm på en regnfuld dag.
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P E R G O L A  
A L G A R V E ® 

En pergola terrasseoverdækning indbyder til 

hygge, stemning og skønne sommeraftener.

Algarve®-terrasseoverdækningen er til dig, der gerne vil have mest 

muligt ud af de udendørs kvadratmetre. De motoriserede, rotérbare 

lameller i taget styres via en trådløs fjernbetjening, så du nemt kan 

justere skygge og sol efter dine ønsker. Når taget er lukket, kan 

lamellerne klare en belastning på 100 kg pr m2, og lamellerne leder 

vandet ud til remmen og ned gennem søjlerne, så du kan sidde i ly og 

lytte til lyden af sommerregnens dryp. Pergolaen kan være fritstående i 

haven eller placeres som tilbygning til dit hus og din terrasse, hvor den 

tilpasses efter mål og de farver, der passer bedst.
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A L G A R V E ®  
M E D  R A M M E L Ø S E 

F O L D E G L A S  O G 
F A S T E  G L A S

FACTS & DETALJER

Pergola model Algarve® med smarte, motoriserede lameller i taget, 

som let styres med en fjernbetjening. Lamellerne kan rotere 150°, 

så man selv bestemmer, hvor meget lys der skal lukkes ind. Taget er 

regntæt, når det er lukket, og har en snelast på 100 kg pr. m2.

I den viste løsning er der en række ekstra tilvalg, som er med til at 

skabe et dejligt uderum: 

 — Integreret LED-lys med dæmperfunktion i to lameller, skaber en 

hyggelig atmosfære i uderummet.

 — En regnsensor som sørger for, at lamellerne automatisk lukker, når 

det begynder at dryppe.

 — Rammeløse foldeglas de to korte sider og faste glaspaneler i den 

lange side.

 

Foldeglassene og de faste glasvægge er i 10 mm. hærdet sikkerheds-

glas, der udover at skærme for vinden, samtidig fungerer som en god 

støjdæmper. På den måde opnås et roligt og behageligt miljø i det 

ekstra uderum.  

Foldeglassene er leveret med tætningslister og indvendige håndtag, så 

glassene kan lukkes helt op, skabe frit udsyn og lukke sol og luft ind.
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Lineo®  LED i lameller

Infrarød terrassevarmer

Skydeglas

Foldeglas

Fixscreen®

1 0 1 1



A E R O ®  
I N T E G R E R E T 

L A M E L T A G

ET ENKELT OG SVÆVENDE UDTRYK

Tilfør en ny dimension til dit hus. Aero® med motoriserede, rotérbare lameller kan tilpasses på 

millimeteren, så det kan integreres fuldstændigt i den eksisterende konstruktion uden brug af 

søjler til understøttelse. Du får et fleksibelt og hyggeligt uderum, og ved hjælp af den medfølgende 

fjernbetjening, vælger du selv, om du vil lukke solen ind eller skærme for regnen.  

Aero kan klare en snelast på 100 kg pr. m2 og er regntæt, når det er lukket, så du kan nyde og 

forlænge udesæsonen.

1 2 1 3



MINIMALISTISK DESIGN

Algarve Canvas® er perfekt til dig, som gerne vil have en carport, der matcher din pergola, eller 

en overdækning med lukket tag i samme enkle, stilfulde design og med de samme egenskaber og 

tilvalgsmuligheder. 

Taget er 100% regntæt og vandet ledes fra taget ud i søjlerne. Algarve Canvas® kan stå alene, 

monteres i forbindelse med huset eller kobles sammen med en Algarve® pergola.

A L G A R V E 
C A N V A S ®

1 4 1 5



P E R G O L A
C A M A R G U E ®

EN EKSKLUSIV OASE 
Udnyt dine udendørsarealer og skab din helt private oase. Med en Camargue®-terrasseoverdækning 

får du næsten uendelige tilpasningsmuligheder, og du kan skræddersy den løsning, du går og 

drømmer om. Med perfekt integreret tilbehør, og moderne design, får du en eksklusiv og personlig 

terrasseoverdækning. Pergolaens solafskærmningstag er med rotérbare, motoriserede lameller, 

som ved hjælp af den medfølgende fjernbetjning, kan justeres efter solens placering på himmelen. 

Når taget er lukket, kan det tåle en belastning på 200 kg pr. m2, så du kan roligt søge ly under 

Camargue® i alle typer vejr. Siderne på overdækningen kan afskærmes med integrerede, vindstabile 

rullegardiner, faste glaspaneler, lamelskydepaneler og skyde- eller foldeglas, eller en kobination af 

glas og solafskærming, alt efter, hvad du foretrækker. Du vælger det udtryk, der passer bedst til din 

have og facade. Carmargue® leveres i vedligeholdelsesfrit, pulverlakeret aluminium og fås i en lang 

række RAL-standardfarver. 

1 71 6



P E R G O L A 
C A M A R G U E ® 

M E D  S C R E E N S

FACTS & DETALJER

Pergola Camargue® med vindstabile screens, som skærmer for sol og vind, der er fuldt integreret 

i konstruktionen, så de på den måde er gemt væk når de er kørt op. Når screens er kørt ned, har 

de en vindlast på 17 m/sek. svarende til hård kuling. Den medfølgende vindmåler sørger for at de 

automatisk kører op i sikkerhed, ved for hård vind. Camargue® har en snelast på 200 kg pr. m2, og 

de oplukkelige lameller i taget og LED-lyset med dæmperfunktion, styres via fjernbetjeningen.  

I denne model er det muligt at kombinere screens med faste glas, foldeglas eller skydeglas.

1 91 8



Foldeglas

Faste glaspaneler og Fixscreen®

Lineo®  LED i lameller

Sammenkobling

Skydeglas

Fixscreen®

2 0 2 1



Fixscreen®

2 2 2 3



ULTIMATIV LUKSUS 

Camargue Skye® er vores mest eksklusive pergolaløsning, som giver dig muligheden for den 

ultimative udnyttelse af dit uderum. Luk helt op og lad lys og varme strømme ind, nyd stjernehimlen 

på de varme sommeraftener, og skab læ og skygge når lamellerne er kørt frem.  

Når taget er lukket, er det regntæt og kan klare en belastning på 100 kg pr. m2.   

Skab din egen personlige hyggekrog med integrerede, vindstabile rullegardiner, glas eller 

lamelskydepaneler i siderne, eller tilføj et infrarødt varmepanel med indbyggede højttalere i remmen 

og lys pergolaen op med integrerede LED-lys.

C A M A R G U E 
S K Y E ®

2 52 4



FACTS & DETALJER

I dette husprojekt er terrasseoverdækning, carport og udvendig solafskærmning tænkt ind i hele 

projektet. Carporten består af model Algarve Canvas® som er koblet sammen med model Algarve® 

ved indgangpartiet, så familien kan gå tørskoet ind. I remmene er der er fjernbetjent LED-lys. 

På husets vinduer sørger de udvendige screens for en optimal indetemperatur og giver samtidig 

familien privatliv  i det åbne nybyggerkvarter. Ved køkken-alurum har familien valgt en pergola 

Camargue® med foldeglas og screens, og dermed skabt en hyggelig oase på terrassen.

P E R G O L A -  O G 
S C R E E N P R O J E K T  P Å 

N Y B Y G G E T  H U S

Fixscreen®

2 72 6



LED-lys i rem

2 8 2 9



F L A T R O O F

ENKELTHED 

Luk lyset ind og udnyt de allertidligste solstråler med en Flatroof overdækning med glaspaneler 

i taget. Sæt dig eget persolige præg på den stilrene overdækning med et firkantet eller afrundet 

udhæng, og udnyt de sene timer med LED-strips i udænget eller spots i spærene. 

3 13 0



SKÆRM FOR SOLEN

Får du brug for at skærme for solen på de varmeste dage, kan glaspanelern fås med solfilter, eller 

du kan vælge indvendige foldegardiner, så du kan styre, hvor meget skygge, du vil have i hver enkelt 

sektion.

3 33 2



I N D D Æ K N I N G 
M E D  G L A S

3 53 4



OPTIMAL UDNYTTELSE AF TERRASSEN

Forlæng udesæsonen med faste glasvægge, skydeglas eller foldeglasdøre på din overdækkede 

terrasse, og skab et hyggeligt samlingspunkt for hele familien. De stilfulde, rammeløse foldeglasdøre 

kan skydes helt fra og parkeres op ad en væg eller søjle, så terrassen kan lukkes helt op. 

3 73 6
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S K Y D E G L A S

4 14 0



L U K  LY S E T  I N D 
M E D  G L A S T A G

TIDSLØST DESIGN 
Fuldend dit hus med en terrasseoverdækning i glas. Det enkle design 

giver et smukt lysindfald i dit hjem, som kan nydes hele året rundt - 

så du får mange flere skønne timer på terrassen. Taget er slidstærkt, 

vedligeholdelsesfrit og tilpasses i størrelsen efter dine ønsker og behov. 

En særdeles holdbar terrasseoverdækning, der fuldender dit hjem og 

løfter dit uderum.

4 34 2



Lad det stilfulde glasværn gå i et med omgivelserne og 

nyd udsigten fra en åben og luftig terrasse.

G L A S V Æ R N

4 54 4



Infrarød terrassevarmer

4 74 6



L Æ  O G  S K Y G G E

VINDSTABILE RULLEGARDINER 
Føj en ekstra dimension til din oase med vindstabile rullegardiner, som både kan skærme for solen 

og skabe læ for blæst og regn. Rullegardinerne er også helt perfekte, hvis du gerne vil nyde dit 

uderum fri for nygerrige blikke - samtidig med, at du stadig kan kigge ud. 

Rullegardinerne kan klare vindstød op til 17 m/s og leveres med vindmåler, så de selv kører op i 

sikkerhed, hvis vinden bliver for hård. 

4 8 4 9



Skab din egen, personlige stil ved hjælp af de elegante 

skydepaneler med oplukkelige lameller i træ eller 

aluminium.

FUNKTIONALITET OG ÆSTETIK 
Den perfekte kombination af nutidigt design og 

funktionalitet. Du bestemmer, hvor meget lys og 

vind, du vil lukke ind ved hjælp af de justerbare 

lameller i skydepanelerne.   

Skab læ, skygge og privatliv, eller skyd 

panelerne til side og luk solen ind i din nye oase. 

Lamellerne fås i naturcedertræ eller 

pulverlakeret aluminium.

5 15 0



EN EKSTRA FUNKTION TIL DIN TERRASSE 
Med en kombination af faste glaspaneler i sikkerhedsglas og vindstabile rullegardiner, har du 

mulighed for at skabe en helt særlig atmosfære i dit eget personlige uderum. Dugen og rammen fås i 

en lang række farver, så du kan vælge lige præcis det udtryk, der passer til din terrasse.

UDVENDIG SOLAFSKÆRMNING 
Den udvendige solafskærming sikrer behagelige temperaturer i huset og skærmer for generende 

genskin uden at gå på kompromis med muligheden for at kunne nyde udsigten inde fra huset. Med 

automatisk styring af solafskærmningen, er du sikker på, at du har det mest optimale klima indenfor 

hele året rundt.  

Rullegardinerne leveres på mål og fås i lige den farve, der passer til dit hus. De kan klare en 

vindstyrke på op til 130 km / timen, hvilket svarer til orkanstyrke. Bliver vinden alligevel for hård, 

kører de selv op i sikkerhed. 

5 2 5 3



UENDELIGE MULIGHEDER

Linius® og Linarte® er skabt til at slippe fantasien løs. Holdbare materialer, enkelt design og 

usynlige monteringsbeslag skaber grobund for et ensartet og stilfuldt udtryk. 

Facadeelementerne kan monteres som faste vægge i pergolaen, eller tilføje et løft til facaden 

og kant til boligindretningen. Fuldend udtrykket og gør stilen til din helt egen med LED-lys eller 

træindsatser.

L I N I U S  O G  
L I N A R T E

5 4 5 5



S K A L  V I  H J Æ L P E 
D I G  F R A  I D E  T I L 

V I R K E L I G H E D ?

nyttig viden

læs mere på alument-outdoor.dk

HVIS DU GÅR MED TANKER OM AT SKABE ET HYGGELIGT UDERUM, HVAD 

ENTEN DET DREJER SIG OM EN INDDÆKNING MED GLAS ELLER EN 

TERRASSEOVERDÆKNING, SÅ STÅR VI KLAR TIL AT HJÆLPE DIG MED VEJLEDNING 

OG TILBUD.

Ved hjælp af nogle få oplysninger fra dig, kan vi let komme med forslag og tilbud på de 

fleste projekter. Den hurtigste måde at komme fra start er, at sende os et billede af din 

terrasse og en cirka størrelse på den løsning du gerne vil have tilbud på.  

Vi kommer natuligvis ud og måler op og får de endelige aftaler på plads, inden projektet 

sættes i gang, så intet overlades til tilfældighederne, og du er selvfølgelig altid 

velkommen til at ringe eller skrive til os, for en dialog omkring mulighederne for netop dit 

terrasseprojekt: 

 

info@alument-outdoor.dk · +45 30 36 16 09

THOMAS KRONBERG — salgschef, Alument Outdoor

1 — Er produkterne

vedligeholdelsesfrie?

Vores produkter er udført i 
vedligeholdelsesfrie materialer. Dog skal 
de rengøres en gang om året med det 
rengøringskit,  som du får udleveret, når vi 
har monteret din terrasseoverdækning. Du 
skal også sørge for at holde skinner med 
kørende dele fri  fra skidt og snavs samt 
smøre dem med fedtfri silikonespray et par 
gange om året.

2 — Kan jeg få produkterne i alle 
farver og størrelser?

Stort set alle produkterne bliver 
tilpasset på mål og i  ønsket farve. Vi 
har dog enkelte produkter som kun fås i 
standardfarver og -størrelser.

3 — Er det isolerede løsninger?

Løsningerne er afskærmning mod sol, 
vind, støj og regn på en enkel og stilren 
måde, og er ikke isolerende i sig selv, men 
med for eksempel en glasinddækning af 
en overdækket terrasse eller altan, vil  du 
opnå en isolerende effekt med den nye 
ekstra ”klimaskærm”. 

4 — Kan løsningerne holde til 
stormvejr?

Ja, produkterne bliver altid dimensioneret 
efter størrelse, og hvor de skal monteres. 
Det gør, at de sagtens kan holde til  en god 
dansk storm.

5 — Hvem kommer og monterer? 
Det er Aluments egne montører, der 
kommer og monterer. Montørerne har alle 
de nødvendige kurser og viden omkring 
håndtering af produkterne.

6 — Leverer Alument i hele landet? 
Ja, vi  arbejder naturligvis i  hele landet.

7 — Skal jeg søge om 
byggetilladelse?

Normalt vil  en byggetilladelse ikke være 
nødvendig. Vi anbefaler dog altid, at du 
tager kontakt til  din lokale kommune for at 
høre, om der er særlige regler i  l ige præcis 
det område, du bor i .

7 spørgsmål til Alument Outdoor

5 6 5 7



T I L B E H Ø R
DETALJERNE GØR HELE FORSKELLEN

Sæt prikken over i'et med det stilfulde, integrerede tilbehør, så de hyggelige aftener bliver endnu 

længere, eller lad endnu mere lys trænge ind, selv når taget er lukket:

· Dæmpbart LED-lys, som en integreret del af remmen, søjler eller lamellerne i taget.   

· Semitransparente glaslameller. 

· Integreret,  infrarød terrassevarmer, som tilmed kan kombineres med  to bluetooth højtalere.

THOMAS KRONBERG

Salgschef 

+45 25 88 88 24 

tk@alument-outdoor.dk

PER THOMASSEN

Salgskonsulent  

+45 30 80 96 09 

pt@alument-outdoor.dk

K O N TA K T

O M  A L U M E N T  O U T D O O R

NÅR VI OPHOLDER OS MERE UDENFOR, STIGER VORES HUMØR OG VELVÆRE. DER-

FOR DRØMMER DE FLESTE OM AT TILBRINGE FLERE TIMER PÅ TERRASSEN ELLER 

ALTANEN, MERE UDELIV OG EN LÆNGERE UDESÆSON I DET HELE TAGET.  

 

I Danmark er det ofte regn, kulde og særligt vinden, der sætter en stopper for udelivet, 

nærmest fra den ene dag til den anden. Med vores Outdoor program, som vi har vist ek-

sempler på i denne brochure, får du mulighed for at opfylde drømmen og skabe et hyg-

geligt samlingspunkt for familien.

Vi hjælper med råd og vejledning fra den spirende ide til det færdige resultat, om det skal 

være den ultimative løsning med masser af lækkert udstyr og tilbehør, eller et let og mini-

malistisk udtryk. Alt sammen i et flot og moderne design, som skaber kant og wauw-effekt.

Løsningen skal passe til din stil, til husets arkitetkur og give et løft - det er de vigtigste 

kriterier, vi arbejder ud fra, når vi udvælger de produkter og materialer, vi tilbyder i vores 

sortiment. Vi sætter en ære i, at få alle detajler med, så intet er overladt til tilfældigheder, 

og derfor bliver montagen altid udført af vores egne montører, som har de nødvendige 

kurser og viden. 

 

Vores produkter er nøje udvalgt ud fra kriterierne om at de skal kunne tilpasses på alle 

måder, holde i mange år i det danske klima - uanset om du bor midt i landet eller tæt på 

kysten - og det skal være i materialer, som kræver et minimum af vedligehold og rengøring.

Er du i tvivl om vores produkter vil kunne passe på dit hus, så har vi helt sikkert en reference fra de 

mange løsninger, vi har monteret i hele landet, som er bygget på et hus eller en terrasse, som ligner 
din.

TINA MOTT

Salgs- og marketingassistent

+45 30 80 86 09 

tm@alument-outdoor.dk

MIA NYRUP

Salgsansvarlig - Sjælland

+45 30 80 88 31 

mny@alument-outdoor.dk

5 95 8



www.alument-outdoor.dk     info@alument-outdoor.dk     +45 30 36 16 09

S E  V O R E S  
P R O D U K T E R

FIND INSPIRATION TIL DIT NYE UDERUM 

Du finder de fleste af vores produkter på vores udstilling hos HUSET Middelfart.  

Derudover har vi de mest populære produkter udstillet hos Neptun Spa & Pool i Brøndby.  

Information omkring åbningstider og  bemanding på udstillingerne kan findes på  

www.alument-outdoor.dk
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UDSTILLING MIDDELFART 
Hindgavl Allé 2 

5000 Middelfart

UDSTILLING BRØNDBY 
Søndre Ringvej 35B 

2605 Brøndby


