
CAFÉ au LÆ er et elegant læhegn frem-
stillet i aluminium og glas. Læhegnet er 
særligt velegnet til restaurationer, hvor 
gæsterne selv let kan justere læhegnet til 
den ønskede højde. 

– For flere detaljer klik ind på www.profilmarkiser.dk

CAFÉ Au LÆ     



CAFÉ Au LÆ

Café au Læ systemet med højdejusterbare 

sider, virker indbydende for dine gæster, og 

giver dem muligheden for at opholde sig 

udendørs under komfortable forhold.

Café au Læ giver en klar og tydelig adskil-

lelse mellem det offentlige areal og server-

ingsarealet.

Dine gæster vil sætte pris på den læ og 

komfort, som tilbydes, og især rygende 

gæster vil værdsætte, at der her findes et 

sted, hvor der kan ryges med et absolut 

minimum af gene for de øvrige gæster.

Gæsterne kan selv ganske let justere på 

højden af Café au Læ, og således selv be-

stemme graden af læ.

Café au Læ findes i fem standardhøjder. 

De forskellige sektioner er konstrueret på 

samme måde med to glasruder indrammet 

af aluminium.

Den nederste rude sidder fast i rammen, 

mens den øverste løber frit i et spor langs 

med sidestolperne, hvilket gør læhegnet 

let og enkelt at betjene.

Som hovedregel skal Café au Læ fastboltes 

til underlaget, men kan også leveres som 

fritstående enheder.

Café au Læ leveres i sektioner á 100 cm til 

220 cm.

Standardhøjder: 80/130 cm – 90/150 cm – 

100/170 cm – 110/190 cm – 120/210 cm (max 

200 cm bred).



Fakta om CAFÉ Au LÆ
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Afbalanceret ophæng justeres let med én hånd.

Giver stor komfort til dine gæster.

Velegnet til reklamebudskab. Fortæl dine kunder, hvad du kan tilbyde.

Signalerer klart til publikum, at her findes udeservering.

Giver større mulighed for opvarmning.

Rygere vil værdsætte Café au Læ meget højt.

Forlænger sæsonen med adskillige uger.



– For flere detaljer klik ind på www.profilmarkiser.dk

Teknik for CAFÉ au LÆ

Eksempler på versioner

Profil Markiser
Vassingerødvej 15 
3540 Lynge 
T: +45 4810 5400
E: salg@profilmarkiser.dk

Max 2200 mm pr. sektion

Standardhøjder:

• 800/1300 mm (sænket position/hævet position)

• 900/1500 mm

• 1000/1700 mm

• 1100/1900 mm

• 1200/2100 mm (maks. bredde 2000 mm)

90 mm

5 mm lamineret glas i den højdejusterbare del. Den nedre faste del er udstyret med 6 mm klart 

lamineret glas, matteret glas eller andre materialer kan fås mod tilvalg.

Anodiseret aluminium er standard.

Tilvalg: pulverlakeret i alle RAL standardfarver.

Der findes flere typer af fødder til fastgørelse på eksisterende underlag. Der er også en bred vifte 

af monteringsbeslag til tætstående sektioner, vægmontering og hjørner. Alle af rustfrit stål.

Intervallås der låser glasset i enhver højde.

Nøglelås til sænket og/eller hævet position.

BREDDE

HØJDE

TYKKELSE

GLAS

STEL

INSTALLATION

EKSTRA

CAFÉ AU LÆ i sænket position CAFÉ AU LÆ i hævet position med 

matteret glas forneden.

CAFÉ AU LÆ i hævet position med 

log forneden


