
QUADRAT
ALUMINIUM

OP TIL
40 ÅRS*GARANTI

PERFEKT 
TIL TAG OG 

FACADE

* 15 år tæt ved kysten, 10 år ved kystlinjen.

ENKEL 
MONTAGE



FORDELE; ALUMINIUM SHINGLES
 ¬ Ekstrem lav vægt

 ¬ Op til 40 års garanti

 ¬ Hurtig og nem installation

 ¬ Minimalt brug af værktøj

 ¬ Tilpasses let

 ¬ Skjult montering

 ¬ Vedligeholdelsesfrit og holdbart

 ¬  Hårdfør og modstandsdygtig 
overflade

 ¬  Minimale vækstbetingelser for 
alger o.l.

 HAUSHAUT QUADRAT
 KVARTERETS MEST EKSKLUSIVE TAG

QUADRAT ALU DATA:
Tykkelse:  0,70 mm
Vægt/m2:  2,76 kg (M) / 2,40 kg (XL)
Forbrug/m2:  9,18 stk. (M) / 3,85 stk. (XL) 
Synlig størrelse:  330 x 330 mm (M) 510 x 510 mm (XL)
m2 / kasse:  2,18 (M) / 5,73 (XL)

Farver:  Antracit, Pearls

Min. Taghældning:  25° 
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DET SKAL DU BRUGE: 
Pladesaks 1  , Hammer 2  , Falsetang 3  ,  
Boremaskine 4  , Skruer 5  & Søm 6
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EKSKLUSIVT UDTRYK TIL FACADEN 
Haushaut ALU QUADRAT tilføjer hurtigt et spændende og 
eksklusivt harlekin mønster til facaden, som hurtigt får et 
markant udtryk, der udskiller sig fra mængden. De diagonale 
linjer og niveauforskellen på det enkelte kvadrat giver et 
enestående skyggespil på facaden. Den delvis matte ”Pearls” 
overflade give et let perlemorslignende spil i felternes 
overflade ved ændringer i lysforhold.

Udformningen af aluminium kvadraterne gør monteringen 
let og sikre at de enkelte felter bliver sikkert fastholdt. ALU 
QUADRAT giver nyskabende og eksklusive muligheder for at 
udfolde kreativiteten og højne det arkitektoniske formsprog 
på enhver facade, gavl eller lignede.

KVARTERETS MEST EKSKLUSIVE TAG 
Vores AKU QUADRAT sikre et vedligeholdelsesfrit og 
modstandsdygtigt tag med lang levetid. De diagonale linjer 
giver i sammenspil med perleoverfladen og niveauspringene 
en overflade, som sikre taget et enestående udseende. 
Overfladen efterlade minimale vækstbetingelser for alger, 
så det eksklusive look er sikret mange år frem. Monteringen 
foregår let med rustfri hafter og de enkelte kvadraters 
ombukkede kant fastholder hinanden og siker taget mod 
vand indtrængen ved minimums taghældning på 25 grader. 

Det er desuden muligt at lege med buede overflader, idet de 
enkelte felter ved montering let kan tilpasses. Tilbehøret kan 
desuden let tilpasses og bukkes med simple værktøjer.


