
T E R R A S S E N

TERRASSEliv
Få det bedste ud af sommeren med en ny terrasse

Sæt krydderi på 
Krydderurter, du nemt kan dyrke på terrassen

udeSofa
Hurtigt og nemt

terraSSe SoM du  ViL 
Skræddersy din terrasse med Dolles modulsystemer
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TERRASSEliv

Drømmen om udelivet er billigere end du tror

EN TERRASSEdRøm dER gik i opfyldElSE

Nu kan vi rigtig nyde vores udsigt

iNdE godT, udE bEdST

Fem aktiviteter, der bliver sjovere, hvis du rykker dem ud på terrassen

dETAljER, dER TællER 

Giv terrassen liv og karakter med fine detaljer 

TERRASSE Som du  vil

Skræddersy din terrasse med Dolles modulsystemer

SådAN vælgER du TERRASSEbElægNiNg 

Guide til, hvordan du vælger din terrassebelægning

guidE: udESofA huRTigT og NEmT

Lav din egen terrassesofa af paller og puder

To huSTypER – éN TERRASSE

En Dolle terrasse passer også til dit hus 

SæT kRyddERi på diN TERRASSE

Sådan planter du i krukker

En terrasse er meget mere end brædder. Den er et ekstra rum, 

som kan være lige det, du synes, den skal være. Et være-rum, der 

danner ramme om dine favoritstunder – hvad enten det involverer 

grillmad og gode venner eller en liggestol og kolde drinks. Med dette 

terrasse-magasin håber vi at kunne inspirere dig. Med vejledning og 

gode tips til, hvordan en terrasse kan udvide din bolig og din hverdag 

med rum til mere, så du kan få det bedste ud af udesæsonen. 

Inde i magasinet kan du desuden læse meget mere om Dolles 

terrasser og om vores modulsystem, der gør det nemt for dig at 

montere en ny terrasse på et par dage. 

God læselyst. Og rigtig god udesæson. 

Rum Til mERE
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Hos Dolle tænker vi i kubikmeter i stedet for kvadratmeter. Derfor har vi udviklet konceptet Space Creator, 

der sigter mod at udvikle produkter med indbygget ”rum til mere”. 
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dET ER billigERE,
ENd mAN TRoR

• Trykimprægneret træ
• Uden gelænder
• Uden trappe

20.500 kr.
PRIS

• Trykimprægneret belægning
• Sort pulverlakerede 
 frontprofiler

22.599 kr.
PRIS

• Trykimprægneret belægning
• Galvaniserede frontprofiler

15.599 kr.
PRIS

• Trykimprægneret træ
• Med gelænder og håndliste
• Med trappe

39.500 kr.
PRIS

Forår og sommer rimer på udetid, frisk 

luft og varme i kinderne. Og det er her, en 

terrasse er noget helt særligt. Et sted, der 

danner ramme om forårets og somme-

rens hitstunder, der har det med at blive 

endnu bedre, når de foregår udenfor. Om 

det drejer sig om grill med gode venner, 

en kop kaffe en tidlig morgen eller kolde 

drinks i aftensolen – med en terrasse bliver 

det nemmere at suge alt det bedste ud af 

sommeren.  

Dolle terrassen er en CE godkendt terras-

se, der opfylder alle de gældende lovkrav 

til sikkerhed.  Du kan vælge selv at sætte 

terrassen op, eller du kan få en håndværker 

til at montere den. Uanset hvad du vælger, 

tager det ikke mere end et par dage, før du 

har din nye terrasse – hurtigt  

og nemt. Og så er den til at betale. På den 

følgende side kan du se fire eksempler 

på vores terrasse og få et overblik over 

priserne.

Efter en dansk vinter med 

gråvejr og mørke timer føles 

det fantastisk, når solen og ly-

set endelig vender tilbage fra 

vinterhi. Vi finder havemøb-

lerne frem og inviterer på gril-

lmad. Og det er her, en terras-

se er guld værd. 

Priseksempler på 18 m2 Dolle Terrasse (4,9mx3,7m) 
inkl. moms. 

Prøv vores nemme prisberegner på dolle.dk, og se  
hurtigt en pris på netop din drømmeterrasse.

TERRASSEliv

lAv 
TERRASSE

høj
TERRASSE
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NEm moNTERiNg Af 
høj dollE TERRASSE

Bæreskinnen monteres 

på huset

Teleskopsøjlerne 

monteres over støbe-

hullerne

Rammen sættes på

Gulvbelægning lægges på

Gelænder monteres
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Dolle terrassen er lavet som en gør-det-selv terrasse 
Se vores monteringsvideo på dolle.dk

Nu kAN vi RigTig
NydE voRES udSigT 

Jesper og Carina bor i Nibe 

og har en fantastisk udsigt fra 

haven mod vest. Men uden en 

terrasse havde de ikke rigtig 

glæde af den. Det fik de løst 

med en ny terrasse fra Dolle, 

der passer perfekt til huset 

og den skrånende grund. 

”Vi havde længe ønsket os en terrasse, men 

vi tænkte, at det var rigtig dyrt at få lavet. 

Så kunne vi se i en annonce for Dolle ter-

rassen, at det var muligt at få en terrasse, 

uden det behøvede at koste en bondegård. 

Terrassen er modul-opbygget, og den 

passer til vores skrånende grund,” fortæller 

Jesper.

NeMMere eND forveNTeT

Jesper var overrasket over, hvor let det var 

at montere terrassen. ”Vi var to til at sætte 

den op, og det gik meget nemmere, end jeg 

havde forventet. Jeg er ikke den store gør-

det-selv-mand, men heldigvis var det meget 

nemt at gå til. Der er en udførlig monte-

ringsvejledning med, og alt, man skal bruge, 

er med i kassen. Man skal altså ikke bruge 

tid på at hente skruer, søm osv.” Jesper og 

Carina valgte en belægning af Cumura, der 

har et flot rødbrunt skær, og et gelænder, 

der passede til. ”Det er fedt, at der er så 

mange muligheder, så man kan finde en 

stil, der passer til huset”. 

MERE VæRDI

Nu kan vi endelig nyde sommeren og få det 

bedste ud af vores udsigt. På den anden 

terrasse gik solen tidligt ned, så det er skønt 

at kunne bruge mange flere timer udenfor. Det 

eneste, jeg er træt af, er, at vi ikke har fået ter-

rassen før nu.” Og det er ikke bare sommeren, 

der har fået mere værdi: ”Som en sidegevinst 

er huset jo blevet mere værd,” slutter Jesper. 

Terrassen er 3,7m dyb x 4,9 m bred med 

Cumura hårdt træ, som er en af de bedste 

kvaliteter, vi har. Prisen for denne terrasse er 

kr. 47.600 inkl. moms. Med trykimprægneret 

træ er prisen ca. kr. 39.500 inkl. moms.

En Dolle terrasse er opbygget af moduler og kan 

monteres på et par dage. 
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iNdE godT, 
udE bEdST  

Med en terrasse udvider du 
din bolig med et ekstra rum, 
der kan bruges til lige det, 
du synes. Og selv de mest 
banale hverdags-aktiviteter 
og gøremål bliver sjovere 
og nemmere, når vi rykker 
dem udenfor. Her er vores 
forslag til aktiviteter, du kan 
rykke ud på terrassen. 

Om sommeren tilbringer vi nærmest flere timer udendørs 
end indendørs, hvis vi kan komme til det. Så hvorfor ikke 
gøre terrassen et endnu rarere sted at være med masser af 
atmosfære, der indbyder til hygge? Sæt dit eget personlige 
præg med fine detaljer, der tilfører liv og karakter.

GRILLkøkkEN 

Skab fornemmelsen af et udendørs køkken ved 

at stable et par trækasser ved siden af grillen. 

Her kan du opbevare de mest nødvendige grill-

remedier og en æske med krydderier og andre 

småting. 

LekTier oG arbejDe 

Fri dig selv for trættende timer i et indelukket 

lokale, og hiv bøgerne og den bærbare med ud 

på terrassen. Lyset og den friske luft gør noget 

ved energien, og du vil med garanti opdage, at 

det hele går lidt glattere, når du rykker arbejdet 

udenfor. Er havemøblerne for ukomfortable, kan 

du trille kontorstolen med ud, når du nu er i gang. 

børNeNeS baD

Flyt børnenes bad ud i et kar eller en balje på 

terrassen, hvor der gerne må plaskes og sprøjtes 

med vand. Det bliver lidt sjovere, når du ikke skal 

bekymre dig om, at badeværelset sejler bagefter. 

MorGeNMaDeN 

En god start er afgørende for, hvordan vores dag 

forløber. Spis morgenmaden på terrassen, og få 

et godt skud lys og luft, inden du tager hul på din 

dag. Det vil booste både humøret og energien.

TræNiNG

Forskning viser, at træning booster humøret i 

endnu højere grad, når det foregår udendørs. 

og det behøver ikke kræve en lang løbetur. Tag 

træningsmåtten under armen, og flyt din træning 

ud på terrassen. Lyset, luften og de naturlige lyde 

virker afstressende og beroligende på sindet. 

STryGNiNG

Det er sandsynligvis de færreste, der har strygning 

og vasketøj på listen over favoritaktiviteter. Men de 

sure gøremål bliver hurtigt lidt mindre sure, hvis  

de foregår udenfor med fuglesang og frisk luft. 

dETAljER, 
dER TællER 

LyS oG LyGTer 

Når dagslyset svinder, kan aftenen forlænges med fakler, lygter eller dekorative lyskæder. 

Det skaber en hyggelig stemning og pynter på terrassen – også i dagtimerne. 

bLoMSTer oG Træer

Planter tilfører masser af liv og stemning 

på terrassen. kombiner krukker i forskellige 

størrelser, som du nemt kan flytte rundt 

på efter dit humør. Er dine fingre ikke så 

grønne, eller vil du spare tid, kan du sagtens 

få kunstige blomster, der ligner den ægte 

vare til forveksling. 

Tip: Udskift parasolfoden med en stor blom-

sterpotte i træ med planter og blomster i. 

UDeSofa

En terrasse behøver ikke kun indeholde 

hårde havemøbler. Lav din egen lounge-sofa 

med store, bløde puder, hvor du kan slænge 

dig en lun eftermiddag, eller hvor dine 

gæster kan hænge ud, mens du kokkererer 

ved grillen. vi viser dig hvordan på side 13. 

PUDer oG PLaiDer 

Når det er sommer – og det ikke regner – kan du 

pynte dine havemøbler med puder og plaider. Det 

gør dem behagelige at sidde i og er en god måde 

at live terrassen op med mønstre og farver. 

8
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TERRASSE  
Som du vil

Med en Dolle terrasse slipper du for spe-

kulationer om konstruktion, holdbarhed 

og sikkerhed. Vi har taget de svære valg 

på forhånd, så du kan få din nye terrasse 

hurtigt og nemt. 

MoDULoPbyGGeT TerraSSe

Dolle terrassen er modulopbygget og let at 

montere – når fundamentet er støbt, kan 

resten klares på et par dage. Den bærende 

konstruktion er justerbar og passer til alle 

grunde, så terrassen også kan bruges som 

balkon, carport og rum til opbevaring. Det 

eneste, du skal gøre, er at vælge antallet 

af moduler og hvilken type dæk, gelænder 

mm., du foretrækker. Så er det bare at gå i 

gang, og det tager typisk ikke mere end en 

weekend at montere. Har I ikke lyst til et 

gør-det-selv projekt, kan vi hjælpe med at 

finde en, som kan sætte terrassen op.  

SæT DiT eGeT PræG

Vores terrasser er udført i et tidløst design, 

der passer til den skandinaviske byggestil. 

alligevel kan du bl.a. via valg af materiale 

tilpasse din terrasse, så den matcher dit 

hus og din stil. Skal gelænderet være galva-

niseret eller sort? Vil det se bedst ud med 

mønstrede sider eller med glassider? Og 

hvilken type træ vil klæde dit hus? Det er 

helt op til dig – du kan vælge lige netop den 

terrasse, du ønsker. Og med vores terrasse-

konfigurator på www.dolle.dk kan du bereg-

ne din pris i få enkle trin.

Du kan også ringe på 99 53 53 53 og høre 

nærmere om de mange muligheder.

Dolle terrassen er en gør-det-selv terrasse, som er nem at sætte op selv eller 
hurtig for en håndværker at montere. Skræddersy din terrasse til din boligs 
behov med Dolles modulsystemer. 

vælg foRmEN

vælg STøRRElSEN

vælg fARvE vælg TRAppE

vælg gElæNdER

Har du ikke 
lyst til et gør-det-

selv projekt, kan vi 
hjælpe med at finde en 
montør, der kan sætte 

terrassen op

Terrassemodulerne fåes i mange forskellige størrelser 
og kan sættes sammen efter behov. 
kontakt os for specialmål.

Du kan vælge om din ter-
rasse skal være sort eller 
galvaniseret.

Hvis du har brug for en trappe til din terrasse findes den i tre 
bredder – 1.00 meter, 2.20 meter og 3,40 meter. Hvor højt er 
terrassen placeret over niveau og hvor mange trin skal din 
trappe have? 

Du kan vælge mellem balustre eller glas. Hvis du vælger glas har du yderligere mulighed for at vælge 
mellem forskellige typer glas f.eks. klart, matteret og tonet. 
kontakt os for specielle ønsker.

NB: Husk at kontakte din kommune for eventuel byggetilladelse.

Vores terrassemoduler kan kombineres på forskellige måder, 
så du kan skabe den form og størrelse på din terrasse, der 
passer til dit behov. 
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Terrasse

Standard
terrasse

Vinkel terrasse 
indvendig hushjørne

Vinkel terrasse 
udvendig hushjørne

Fri forlængelse 
af terrasse

Firkantet terrasse
indvendig hjørne
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2,5 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 9,1 9,7 10,3 10,9 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,5+

1,3                    

2,5                    

3,1                    

3,7                    

4,3                    

4,9                    

5,5                    

6,1+                    

Du finder de forskellige modulstørrelser i skemaet.

Balustre Matteret glas Røgfarvet glasGlas
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TERRASSEbElægNiNg: 
hvAd SkAl 
jEg vælgE?

Dolle tilbyder som standard tre 

typer terrassebelægning, der fås 

i forskellige typer og farver. Men 

hvilken type passer til dit behov 

og dit budget? Få overblik over de 

forskellige muligheder på dolle.

dk

Du behøver ikke være handyman for at lave en hyggelig og 
rustik lounge-sofa til din Dolle terrasse. Er dit ambitions- 
niveau højt, kan du vælge at bejse, male og sætte hjul på – 
men du kan også sagtens få en lækker og dekorativ sofa med 
få midler og på kort tid. Vi viser dig hvordan. 

dEN budgETvENligE 

TRykIMPRæGneReT TRæ 

Trykimprægneret træ er et af de billi-

gere alternativer. Trykimprægneringen 

beskytter træet. Du kan vælge at lade 

træet beholde sin naturlige træfarve, eller 

du kan behandle det med olie, hvis du for 

eksempel ønsker et mere eksotisk udtryk. 

Ulempen ved olie er dog, at det kræver 

fortsat vedligeholdelse. 

Vedligeholdelse: Du bør jævnligt bruge en 

skurebørste og en træsæbe for at holde 

træet pænt og velholdt. Er træet meget 

snavset, kan du bruge algefjerner eller 

andre special-midler. Spildes der noget 

på terrassen, bør det fjernes med det 

samme. 

dEN holdbARE

HåRdT TRæ 

Dolle tilbyder flere typer hårdt træ –  

eksotiske træsorter med flotte, varme far-

ver og en lidt længere holdbarhed. Det er 

en lidt dyrere men enormt smuk løsning. 

Grundet det hårde, danske vejr skal træet 

holdes ved lige, så det ikke mister sin 

smukke farve og bliver gråligt. Giv det  

gerne en gang olie mindst én gang årligt.

Vedligeholdelse: Du bør jævnligt bruge en 

skurebørste og en træsæbe for at holde 

træet pænt og velholdt. Er træet meget 

snavset, kan du bruge algefjerner eller 

andre special-midler. Spildes der noget på 

terrassen, bør det fjernes med det sam-

me. Træet bør behandles med olie mindst 

én gang om året. 

koMPoSIT 
komposit er en kombination af træ og 

plast, der fås i flere farver. Det ligner 

naturtræ men kræver ikke samme 

vedligeholdelse – en god løsning, hvis 

du vil undgå at bruge tid på at slibe og 

oliebehandle. komposit er meget mod-

standsdygtigt overfor det danske vejr. 

Vedligeholdelse: Du bør feje terrassen 

jævnligt med en blød kost. Er den lidt 

snavset, kan du vaske den i en mild sæbe, 

og spilder du noget, bør du fjerne det med 

det samme. andet vedligeholdelse kræver 

det ikke. 

1.  Slib med sandpapir på de steder, hvor træ-

et er groft og kan hænge fast i noget.  

2.  Vask pallerne med trærens. Så bliver de 

pænere at se på og tager bedre imod even-

tuel maling. 

3. Giv pallerne et lag træbeskyttelse. 

4.  Mal evt. pallerne i den farve, du synes, de skal 

have – eller lad dem holde deres træ-farve, 

hvis du er mere til det naturlige look. 

5.  Stabl pallerne, som du synes – to ovenpå 

hinanden for en lav sofa og flere, hvis sofa-

en skal være lidt højere.

6.  kom madrasser på pallerne, og sæt store, 

bløde puder i ryggen. 

lAv diN EgEN Lounge-Sofa 
Til TERRASSEN

guidE 

dEN 
vEdligEholdElSESfRi 

dU SkAL BRUGe

eU-paller 

Madrasser

Store puder 

Trærens 

Træbeskyttelse 

Sandpapir 

Evt. maling 

Evt. industrihjul
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Fire Bucket fra Menu

Morsø Grill Forno i emaljeret støbejern

Forest armstole - Fast design 
www.casanovafurniture.dk

Funkis-huset er rendyrket mini-
malisme og skandinavisk enkelt-
hed. Med stramme, rene linjer og 
rå materialer uden overflødige 
detaljer. Her er ofte store, brede 
vinduespartier, og en terrasse kan 
således fungere som en naturlig 
udvidelse af huset, der gør det 
endnu mere lyst. 

TidløS 
fuNkiS 

SådAN fåR 
du STilEN

Dolle Terrasse i sort med bred trappe

Weber Original kettle Premium

bam bam Table fra ok Design

Columbus Solvogn fra Trip Trap

alcapulco chair ok Design

14
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SådAN fåR 
du STilEN

Smukt galvaniseret gelænder fra Dolle

Original dansk liggestol fra liggestolen.dk

Colone stol fra House Doctor

Bålsted fra House Doctor

Hyggelige zink spande

køb gamle brugte æblekasser og pynt 
dem med blomster eller krydderurter

Smuk stol fra Nordal

Sodavandskasser fra House Doctor

Parasol fra Nordal

Dolle terrassen  passer perfekt 
til de klassiske murermester- 
villaer, der ofte har høj kælder 
og skrånende have. Hvordan 
den skal se ud, er op til dig. Er 
huset hvidkalket, er lyst træ 
måske en god løsning, hvor 
mørkere træ vil klæde et rødt 
murstenshus.

hyggElig 
muRER-
mESTER

Solar Jar fra Menu

17
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SæT 
kRyddERi 
på diN
TERRASSE

Det er nemt at plante dine friske krydder-

urter i fine krukker eller kasser. Og der er 

flere fordele ved at have dem på terrassen 

frem for at holde en stor urtehave. De 

grønne og kønne planter tilfører liv og 

stemning, og du slipper for bede og for at 

luge. Når urterne er plantet til, er det bare 

at vande dem regelmæssigt og sørge for, 

at de får masser af sol. Skulle der komme 

uvejr, kan du nemt flytte dem indenfor i 

læ. Og når sommeren er ovre, er det ligetil 

at overvintre urterne ved at opbevare dem 

i f.eks. en udestue eller en kold kælder – 

så kan de sagtens overleve vinteren.  

eTåriGe oG fLeråriGe 

Der findes to slags krydderurter: Etårige 

og flerårige. De etårige dør i løbet af 

efteråret og kommer ikke igen, mens de 

flerårige kan holde i op til fire år. Blandt de 

etårige finder man blandt andet basilikum, 

persille, dild, karse og koriander. Disse 

krydderurter skal sås i april og have læ 

men samtidig masser af sol. De etårige 

krydderurter er typisk mere skrøbelige 

end de flerårige. De tæller blandt an-

det rosmarin, citronmelisse, estragon, 

løvstikke, mynte, purløg og salvie. Lige-

som de etårige skal de flerårige stå i læ 

og have rigeligt med sol. 

SåDaN PLaNTer DU i krUkke

1)  Læg 5 cm. lecasten i bunden af 

krukken som dræn. 

2) fyld potten med fugtet, frisk pottejord. 

3)  Placer planten i potten (sørg for, at 

jordklumpen er fugtig).

4)  efterlad 1 cm pottekant eller mere, så 

der er plads til at vande, uden at det 

svømmer over.

4)  fyld efter med jord, så alle rødder 

er dækket, og der er jord hele vejen 

omkring planten.

5) Tryk til, og vand op.

6)  Sæt et skilt eller mærke på, så du ved, 

hvad der er i krukken.

7) Placér krukken i sol og læ.

GoDe TiPS 
•  Sørg for at holde godt øje med, at urterne 

ikke tørrer ud. Det har de lidt lettere ved, når 

de står i krukker. 

•  Placer altid krydderurterne i direkte sol – de 

trives i varme, så længe de også får vand.

•  Hæld altid vandet fra underskålen, så ur-

terne ikke drukner/rådner. 

•  opbevar dine krydderurter et lunt sted uden 

direkte sol om vinteren, og plant dem gerne 

ud i et større bed – så er der større chance 

for, at de overlever. 

krydderurter er fyldt med 

vitaminer og god smag til 

din mad, og du behøver ikke 

bede og lugning for at få din 

egen lille urtehave. kryd-

derurter kan nemt dyrkes 

på terrassen – og faktisk er 

der flere fordele ved at gro 

urterne i krukker.  



hvilkEN TERRASSE 

dRømmER du om? 

En terrasse er mere end brædder. Den udgør et rum  

til rigtig gode stunder. Med højt til loftet og plads til lige 

det, du synes. For eksempel en hyggelig aften med grill 

og gode venner. Uanset hvordan din drømmeterrasse 

ser ud, kan vi hjælpe med at skabe den. Ring til os, og 

fortæl os om det – så hjælper vi med at finde en løsning, 

der passer til dig og din bolig. Du kan også besøge vores 

hjemmeside, www.dolle.dk, hvor du kan læse mere om 

de mange muligheder. Her kan du tegne din terrasse  

og beregne prisen i et par enkle trin. 

Dolle Nordic A/S
Telefon 99 53 53 53 • www.dolle.dk • facebook.com/dollenordic

hERRETERRASSE
Rum Til goDe veNNeR HuRTigT og NemT

DoLLe TerraSSe 
• Høj kvalitet

• Nem montering

• konkurrencedygtig pris 

• Ce-mærket kvalitetsløsning

• æstetisk og enkelt design


