
• Uteserveringar
• Uterum
• Inglasning
• Pooltäckning
• Räcken

Proffs på öppningsbara tak! 



Zabra 



Inledning

Alla produkter från Zabra måttanpassas efter kundens indi-
viduella behov tack vare flexibel och kostnadseffektiv tillverkning på hemmaplan 
i Sverige. Zabra uterum och p[ooltak byggs i varierande design, bara fantasin 
sätter gränserna. Givetvis kan lösa glaspartier och dörrpartier användas på be-
fintliga altaner, terrasser och balkonger. 

Special 
är våran
standard 



Zabra Uteserveringar 



Zabra uteserveringar

Välkommen till bords i Zabra uteservering
Att öppna taket och sidorna på uteserveringen när vädret tillåter uppskattas av gäs-
terna. Zabra Uteservering är en prisvärd konstruktion som ger mervärden utan att 
göra avkall på kvaliten. Uteserveringen kan monteras med Zabras unika öppningsbara 
tak, vilka kan levereras isolerade om serveringen ska värmas upp under höst och vår.

•  Tillverkning av skräddarsydda lösningar efter individuella behov.

•  Robust aluminiumkonstruktion utvecklad för restauranger och offentlig miljö.

•  Öppningsbara tak och sidor. 

•  Möjlighet till isolerade tak med 2,2 i U-värde.

•  Minimerad risk för kondensproblem med isolerade tak. 

•  Som tillbehör finns elmanövrerade tak med fjärrkontroll. 

•  Används Zabras golvsystem kan uteserveringen byggas på befintligt underlag till   
      exempel asfalt eller gatsten utan att göra åverkan på underlaget. 



Zabra Uteserveringar 



Zabra uteserveringar

En uteservering från Zabra fungerar i alla väder



Zabra Uterum

Zabra City Zabras City modell
av uterum monteras
helt fristående!



Zabra U
terum

Zabra Villa

Zabras Villa modell av uterum 
monteras mot en befintlig byggnad!



Zabra Glaspartier

Bygga balkong / inglasad altan
•  Skjutdörrar uterum.

•  Inglasning uterum.

•  Kompletta uterum.

•  Fasta glaspartier.

•  Inglasning av balkong.

Glaspartier med måttanpassning!



Zabra G
laspartier

Special är vår standard 
Vi gör fönster, dörrar och fasta partier som du vill ha dem och 
inte som vi bestämt. Planera ditt uterum som du vill.



Zabra Pooltäckning 



Zabra P
ooltak

Zabra pooltäckning innebär renare vatten och 
mindre skötsel. Du slipper en stor del av av-
dunstningen och kan minska kemikalie-
användningen. Med det isolerade taket 
minskar energianvändningen eller kan 
temperaturen höjas till samma kostnad 
som tidigare. 

Med Zabra pooltäckning får du ett 
robust men ändå lätthanterligt skydd, 
som förlänger säsongen. Zabra pool-
täckning är låsbart, vilket innebär att 
du i enlighet med Boverkets regler inte 
behöver ha staket med lås på grinden. 
Zabra pooltäckning är det skydd din pool 
behöver sommar, höst, vinter och vår. 

•  Måttanpassas efter dina behov.

•  Täckningen består av skjutbara bågar med kullagrade vagnar och vikplattor, som 
     gör hanteringen enkel.

•  Låsbart, vilket innebär att Boverket inte kräver staket runt poolområdet.

•  Duken är högkvalitativ PVC-belagd väv med lång och underhållsfri livslängd.

•  Möjlighet till isolerade tak med 2,2 i U-värde.

•  Med isolerad duk sänker du kostnaden för uppvärmning.

•  En tät pooltäckning minskar kemikalieförbrukning.

•  Många färger att välja bland.

•  Motordrift med fjärrkontroll.
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Säkerhet!
Zabra pooltäckningar uppfyller
 Boverkets byggreglerr 

för säkerhet.

Den enda täckning din pool behöver



Zabra Pooltäckning 



Zabra P
ooltak

Zabra Pooltäckning monteras 
relativt enkelt. Det behövs inga specialverk-
tyg. Det går bra att montera på de flesta 
underlag. Det enda kravet på underlaget är 
att det går att fästa rälsen i det och att det är 
plant. 

Man kan välja mellan att montera samman 
stommen och montera dit duken själv eller 
beställa den förmonterad.

Många alternativ
Zabra Pooltäckning kan monteras på eller 
vid sidan om sargen. Kan också fällas in i 
underlaget. 

Före montering

Färgprover



Zabra Räcksystem



Zabra R
äcken

Zabras räcken förskönar din uteplats 
Zabra räcksystem finns i både aluminium och varmförzinkat 
stål, för att skapa ett underhållsfritt räcke. Överliggaren kan 
fås i metall eller flera träslag. 
Aluminiumsystemet kan givet vis fås pulverlackat i valfri 
färg. Systemen är mycket lätt monterade och givetvis mått-
anpassade.

Zabra Galv Rail stål

Zabra TG Rail aluminium

• Hög säkerhet.

• Begränsar inte utsikten.

• Måttanpassade.

• Anpassade infästningar.

• Vi gör helt kundunika räcken.



Sommar i Karlstad!



Vinter i Kiruna!



Återförsäljare

Målerås Mekaniska AB 
Industrigatan 1 
SE - 380 42 Målerås
Tel. +46 (0) 481-31444
Fax. +46 (0) 481-31440
info@zabra.se
www.zabra.se


