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UPM ProFi® Deck Plus

ЕКОЛОГИЧНО чиста конструкция
с голяма издръжливост
Уникалната и спечелила много награди настилка UPM ProFi Deck Plus с
подобрен външен вид и полезно действие е специално проектирана за
по-топли климатични условия и интензивна употреба. Екологично чистият
състав на тази настилка изисква минимални усилия за поддръжка и
въпреки това запазва добрия си вид дълго време. За проектираната и
произведена в Европа настилка UPM ProFi Deck Plus се използва ноу-хау
за рециклиране и технология за производство на материали, с чиято
помощ се добива екологично чист продукт с високо полезно действие.

Иновации на материали в хармония с природата
UPM ProFi Deck Plus е стилна подова конструкция, произведена от издръжлив и екологично чист композитен материал
от пластмаса и дърво. Основната суровина – дървен и
пластмасов материал – е добита при рециклиране на
самозалепващи се етикети. Тъй като няма други съществени
процеси по рециклиране на остатъчните материали от етикетите, при производството на всеки квадратен метър UPM
ProFi Deck Plus в атмосферата се отделят 18,4 кг CO2, които
така или иначе се отделят при изхвърлянето на отпадъчните
продукти от етикетите. След края на своя дълъг експлоатационен живот продуктите UPM ProFi може да се рециклират
с цел производство на енергия или дори да се използват
повторно за производството на нови UPM ProFi продукти.
Всички използвани материали са безвредни, няма съдържание на PVC.
Изящен вид дълго време
В UPM ProFi, за разлика от дървените или другите композитни материали от пластмаса и дърво, не се съдържа лигнин,
което гарантира по-дълготрайно запазване на цветовете.
Предвиден за употреба в по-топли климати, този продукт
разполага с допълнителна UV защита и алуминиева релсова
система, която не само изглежда добре, но и гарантира
устойчивостта на конструкцията през различните сезони:
освен това позволява изграждането на затворени настилки.
Уникалната повърхност на UPM ProFi Deck Plus предлага едновременно висок коефициент на триене и ниска степен на
поглъщане на влагата. Той е достатъчно твърд, за да издържи
на дамски токчета или мебели, и същевременно достатъчно
мек и гладък, за да се ходи по него с боси крака.
Оригинална структура
Благодарение специалната си структура с куха сърцевина профилите запазват своята якост, като същевременно
са леки и лесни за манипулиране. Теглото на един метър
UPM ProFi Deck Plus е 2,7 кг. Кухата структура също така
позволява крепежните елементи да останат скрити, както и
да се прокарат електрически кабели през вътрешността на
профила, където ще останат защитени.
Без нужда от специална поддръжка
Настилката UPM ProFi Deck Plus запазва добрия си вид дълго
време. Поради липсата на лигнин в нейния състав не се
забелязва характерното за дървесината „посивяване”.
Няма нужда от шкурене, лакиране или боядисване на
настилката, достатъчно е само периодично почистване с
вода под налягане.

БЕЗ НУЖДА ОТ
СПЕЦИАЛНА
ПОДДРЪЖКА
УСТОЙЧИВОСТ
И UV ЗАЩИТА

С ВИСОКА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ

БЕЗ ТРЕСКИ И ТОПЪЛ
НА ДОПИР
ПОВЪРХНОСТ С ВИСОК
КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНЕ

С ГРИЖА ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА

ЛЕСНО ЗА РАБОТА
– БЪРЗО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Бързо и лесно
монтиране
Монтажната система на UPM ProFi Deck Plus е
проектирана за лесно и бързо изграждане с перфектно крайно оформление. Поради липсата на
шупли или други дефекти и тъй като всеки елемент
се произвежда с едни и същи точни размерни
допуски, бракът е сведен до минимум, а скоростта на монтажа е увеличена. Защитните ленти
придават професионален завършек на ръбовете на
настилката.

ДЪСКИ ЗА НАСТИЛКА

СТЪПАЛО ЗА
РЕЛСА

ЗАЩИТНА
ЛЕНТА
АЛУМИНИЕВА РЕЛСА

ОПОРНА РЕЛСА

Устойчивите цветове и липсата на нужда от поддръжка превръщат UPM ProFi в перфектния избор
за ресторантьорския бизнес.

Изберете си цвят!
Дъски за настилка
28

150

40

60

Сребристо-зелено

Жълто-бежово

Защитна лента
12
66

Стъпало за релса
110
28
68

Есенно кафяво

Снежнобяло

22
26

Kестен кафяво

Каменно сиво

ДИСТРИБУТОР

Още информация
За технически спецификации, монтажни инструкции, допълнителна информация за продукта и
дистрибутори посетете уеб сайта www.upmprofi.com

www.upmprofi.com

UPM ProFi
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti
Финландия

Както при всички останали материали, по-тъмните цветове се нагорещяват по-силно от слънцето,
отколкото по-светлите. За използване около басейни или други места, където обикновено се ходи с боси
крака, е препоръчителна употребата на цветовете снежнобяло, жълто-бежово и сребристо-зелено.
Поради естеството на рециклираните суровинни материали в различните партиди може да се забелязват
леки разлики в нюансите.

PLUS GEN BU 4/2015 Bulgarian Възможно е не всички цветове и дължини да са в наличност при местния представител. UPM-Kymmene Oyj си запазва правото да променя и коригира информацията, съдържаща се в тази брошура.

Опорна релса

