Invester i dine mest lønnsomme kvadratmetre, utearealet.
Litt om oss:
Vår første store parasoll importerte vi til Norge i 1987, siden da har det blitt et anselig antall. Vi overdriver nok ikke om vi sier at ingen har levert
flere store parasoller i Norge en oss. Røykeloven ga oss nye utfordringer, men er i dag i stand til å bygge en utendørsservering der det er like
trivelig å være som innendørs.
Vi kommer gjerne med et uforpliktende forslag med tilhørende pristilbud på din uteservering, enten det bare er en solid benk ved inngangen
eller en hel servering. Ta en titt gjennom menyen til høyre å se hva vi har å tilby. Vi tilbyr også leie / leasing på hele eller deler av uteserveringen.

Produkt –
oversikten:
Store parasoller
XXL parasoller
Sidemast parasoll
Parasollvegger
Seil
Pergola Markiser
Levegger
Levegger II
Heve - senke vegg
Utevarme Quarts
Utevarme gass
Dekor
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Våre parasollmodeller i mellomklassen
RIVIERA

Beskrivelse:
En lett parasoll som egner seg spesielt
godt om det kreves at parasollen må
fjernes når det er stengt. 50mm
Aluminiumstolpe. Standard farge på
konstruksjon; Hvit, mørk grå(RAL
7016) eller aluminium eloksert. Alle
andre RAL fargere på forespørsel.
Duken er kraftig akryl markisestoff
som vi kan levere i over 70 farger.

Til Produkt
- oversikten

Tilgjenglige størrelser modell Riviera

Mer informasjon på www.uteservering.no eller ring 91311585

BAJAZZO

Tilgjenglige størrelser modell Bajazzo
Beskrivelse:
Bajazzo er vår overlegne bestseller.
Den har en fjærende konstruksjon som
gjør den meget motstandsdyktig mot
vind. Den lar seg også slå sammen
uten å måtte flytte møbler og gjester.
Stålforsterket senterstolpe. Bajazzo fås Rektangulære
Runde
Kvadratiske
i alle tenkelige RAL farger, og den
vanntette duken leveres i over 70
Designvalg: Med eller uten kappe, vindhatt.
farger. Kompleter gjerne med
profileringstrykk på kappen eller taket. Mer informasjon på www.uteservering.no eller ring 913 11 585

BIG BEN

Beskrivelse:’

Tilgjenglige størrelser modell Big Ben

En meget kraftig og elegant parasoll.
Åpnes og lukkes med sveiv og det er
unødvendig å flytte gjester og møbler.
Big Ben leveres i alle tenkelige RAL
farger og den kraftige duken fås i over
Rektangulære
Runde
Kvadratiske
70 farger. Lekkert tilbehør er lyset som
kan inntregeres i spilene.
Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for deg!
Vi har 19 forskjellige parasollføtter.
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Våre parasollmodeller i XXLklassen:
Magnum:

Til Produkt
- oversikten

Beskrivelse
Tilgjenglige størrelser modell Magnum
Magnum er meget kraftig parasoll med 10
cm sentermast. Rammeverket kan leveres i
mange farger og duken er akryl markisestoff
som også leveres i mange farger. Denne
modellen åpnes og lukkes med sveiv.
Parasoller i denne størrelsen bør ha nedstøpte
føtter eller være fastboltet i underlaget.
Mange designvalg når det gjelder kappen.

Her fra gjestehavnen i Halden. På
bildet vises en Magnum på 7,0 x 7,0.
GIGASOLL

GIGASOLL SPESIALFORM

Beskrivelse
Disse ekstremt store parasollene er i en
klasse for seg selv. Med disse kan du bygge
et helt lokale utendørs, det finnes rett og
slett ingen begrensinger.
Dette er naturligvis ingen rimelige kolosser,
men vil betale seg fort med et klima som i
Norge.
Med Gigasoll spesialform tilpasses
parasollen dine behov og ikke omvendt

IPP AS Smalvollveien 52, 0667 Oslo
Tlf: 22 72 40 00 Fax:22 72 40 01

Tilgjenglige størrelser modell Gigasoll

Fra 6,2 m Ø til 16 m Ø og fra 5 x 5 til 10 x 10 meter
Mer informasjon på www.uteservering.no
Om formen er utfordringen – tar vi den på strak arm!
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Sidemastparasoller frigjør plass:
AMALFI

Til Produkt
- oversikten

Beskrivelse
Tilgjenglige størrelser modell Amalfie
Den ensete sidemastparasollen som også kan
festes på vegg eller mur. Dette gir mange
fordelere og kan benyttes der det blir
vanskelig med markise pga. høye vinduer.
Amalfi leveres i over 70 farger og i mange
design.
Amalfi kan dreies 360° på mastens akse og
kan dermed ”følge” solen.

BELVEDERE

Beskrivelse
Sannsynligvis den smarteste
sidemastparasollen som er produsert. En
liten bevegelse med et håndtak og parasollen
er oppslått. Finnes i mange farger og design.

Eksempel på veggfeste.
Tilgjenglige størrelser modell Belvedere

Parasollen kan dreies 360° på mastens akse
og dermed ”følge solen.
Mer informasjon på www.uteservering.no
SIDEMAST ROYAL
Den største sidemastparasollen

DOPPIO, Dobbel sidemast gir mange
fordeler.
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Tilgjenglige størrelser modell Royal og Doppio
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Gjør det EKSTRA lunt med vegger til parasollen.

•
•
•

Til Produkt
- oversikten

Parasollvegger i alle størrelser
Vegger i alle farger
Med eller uten gjennomsiktig felt

Veggene festes med borrelås og
karabinkroker. Hjørnene settes
sammen med glidelås.
•

IPP AS Smalvollveien 52, 0667 Oslo
Tlf: 22 72 40 00 Fax:22 72 40 01

Flere parasoller ”skjøtes” med ”takrenner”
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Seil leverers i en mengde
former og farger. Spør
oss om råd!

Til Produkt
- oversikten

Skulpturseilet Manta Bruttomål:16 x 17 m, dekker 50m2

Kontakt oss for mer informasjon om seil. Tlf: 913 11 585

Målskisse av Manta
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Pergola

Til Produkt
- oversikten

By på litt sydlandsk stemning på egen uteservering!
Pergola er den ideelle terrassemarkisen for dype terrasser eller for den som ønsker en markise som kan trekkes helt ned i forkant (hindre lav sol og trekk).
Markisens ben blir skrudd fast i gulv/bakke. På denne måten får man en mer stabil markise. Den leveres med sveiv og låseplint for maksimal stramming av duk.
Stativet leveres standard i hvit farge (RAL 9010
De tre nederste bildene er av modell Veranda, som er enda bedre rustet mot det Norske klima. Veranda leveres også med motor.

Standard farge på konstruksjon er RAL 9010, men kan lakkeres.

IPP AS Smalvollveien 52, 0667 Oslo
Tlf: 22 72 40 00 Fax:22 72 40 01

Duken kan leveres i en mengde farger og gjerne med profileringstrykk
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OASIdehor® MULTISYSTEM modulbaserte vedlikeholdsfrie levegger i mange design og størrelser
Modell Roma

Modell Milano

690 1025 2000 mm

690

1330

1997 mm

Modell Roma

690 1025 2000 mm

Modell Firenze
150 / 180 cm

150 / 180 cm

Modell Milano

Til Produkt
- oversikten

Modell Roma

Modell Firenze 1330 + 690 mm

Modell Roma

Modell Firenze med herdet glass nede

690

1330

IPP AS Smalvollveien 52, 0667 Oslo
Tlf: 22 72 40 00 Fax:22 72 40 01

1997 mm

Modell Venezia

Firenze med kunstoff-panel nede
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Med ALL SEASON kan du enkelt gjøre om
leveggen fra årstid til årstid.
Leveres i mange farger

Til Produkt
- oversikten

690 1330

1970

Buet hjørne

All season kan gjerne kombineres med
Firenze line, da det er samme design.
All season leveres kun i Firenze design.

Løft av den øvre delen og sett ned et blomsterkasse brett i sporet og plasser en vakker blomsterkasse.
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Nedsenkbare vegger
I det ene øyeblikket en romslig lun innglasset terrasse, i det neste øyeblikk forsvinner glasset og det blir en åpen luftig terrasse. Denne unike løsningen
gir både en perfekt beskyttelse eller en åpen uhindret utsikt til omgivelsene. Et trykk på knappen og glassveggene forsvinner fullstendig.
Med spesielt utviklede profiler kan både veggene og festene senkes. Tekket være det smarte designet kan veggene senkes i grupper slik at f.eks fronten
kan være oppe mens sidene er nedsenket når været står på forfra. Dette er en ekstremt praktisk mulighet, som gjør at uteserveringen kan benyttes i all
slags vær til gjestenes store fornøyelse.

Til Produkt
- oversikten

GJERDET SOM HEVER SEG OVER MENGDEN
Det siste på markedet er hev og senke gjerder, som gjestene selv uten kraftanstrengelser kan håndtere etter behov. Disse gjerdene forlenger din utendørssesong betraktelig.
Uteserveringen gjøres om til en lun plass i løpet av sekunder. Gjerdene er utstyrt med sikkerhetsglass som enkelt kan dekorerer med budskap, egen logo eller en eventuell sponsors logo.
Dette blir en investering som betaler seg på kort tid og hever uteserveringens standard betraktelig. Leveres i passform etter ønsket mål. Vi tar hånd om monteringen kostnadsfritt.
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IRK QUARTSVARME, DEN OVERLEGENT MEST ØKONOMISKE FORMEN FOR UTENDØRSVARME
Retningsstyrt varme der du
trenger det.

VI HAR IRK QUARTSVARMERE I ALLE VARIANTER.

Med kvartsvarme for
sonevarming kan du
retningsstyre de infrarøde
varmestrålene til et eksakt
område ved behov, uten
varmetap.
Nye Modeller 2007:
Helios Top IP65 1,5kW

Til Produkt
- oversikten

40% rabatt på Philips
IRK Quarts HeLeN®
varmepærer
til Tiedemanns kunder.

Passer perfekt for markise
og parasoller.
Helios TOP IP65 !,5 KW
Kr 2280,- eks mva
- 15% for tidemanns kunder
Umiddelbar varme – 100% varme i løpet av sekunder.

Mer effektiv varme. 10 – 30 % mer sammenlignet med lignende varmelamper.

Modeller med en nominell effekt fra 1,3 kW til 6,0 kW

Etisk lett å plassere i bygninger der utseende er meget viktig.

Mange utførelser, lett å plassere, lett å flytte

Muligheten til å effektstyre varmestyrken. ”Dimmer” (Tilleggsutstyr)

Leveres med vertikalt eller horisontalt feste.

Glir inn i omgivelsene – lydløs – luktfri – ingen avgasser – opptar ikke oksygen.
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For mange er gass den beste løsningen. Vi har varmere i alle prisklasser. Samt modeller for gassanlegg i rør.

High Tech

De Luxe

De Luxe

Til Produkt
- oversikten

Modell for
fast montasje.

Modell for veggmontasje og gasstilførsel fra anlegg.
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Til Produkt
- oversikten

Vi har plantekasser i mange
tresorter og størrelser

Røykeplasser av sikkerhetsglass i
mange størrelser

Lysende IPX5 potter, bardisker og møbler

Spektakulære designmuligheter som får DIN
uteservering til noe helt ekstra, som blir husket.

Utemøbler for helårsbruk. Mange farger, størrelser og
design

Potter i alle fasonger, farger og størrelser

Kom med dine designønsker, så skal vi gjøre det vi kan for å oppfylle dem!
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