UPM ProFi 
STVOŘENO PRO
ŽIVOT VENKU

Terasy řady UPM proﬁ

Design spolu s
výbornými vlastnostmi
Protože na vzhledu záleží
Terasy řady UPM ProFi v sobě snoubí krásu a kvalitu. Při výrobě
všech produktů používáme patentovanou kompozitní technologii,
která nejen krásně vypadá, ale také odolá zubu času.
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Jedinečná technologie uzavřeného
povrchu propůjčuje terasám
UPM ProFi vynikající odolnost
vůči skvrnám v porovnání
s tradičními kompozitními nebo
dřevěnými terasami.

Dva designové styly
Řada UPM ProFi Design Deck dodává venkovnímu
prostoru neotřelý a moderní vzhled. Renomovaní designéři
z celého světa načerpali inspiraci a pracovali s pestrou
paletou barev a čistým designem.
Řada UPM ProFi Classic Deck nabízí krásu tvrdého
dřeva. Plné barevné tóny a odstíny se kombinují s přírodní
povrchovou úpravou, která je velice příjemná na dotek.

Dřevěná a celulozová vlákna jsou zapouzdřena do speciálně
vybraných polymerů, které zajišťují dlouhodobou ochranu vůči
povětrnostním vlivům. Pokročilá kompozitní technologie zajišťuje
vynikající ochranu před UV zářením, námrazou, skvrnami a
nárazy v porovnání s tradičními kompozitními nebo dřevěnými
terasami.
Od Laponska až po Dubaj odolávají terasy UPM ProFi živlům
a vnášejí krásu do života venku.

Základní konstrukce
Terasy UPM ProFi jsou konstruovány a vyráběny ve Finsku,
Německu a USA. Při konstrukci teras byl kladen důraz na
dlouhou životnost a velice nízké nároky na údržbu.

Inovativní využití recyklovaných materiálů vyhrálo společnosti
UPM ProFi několik mezinárodních ocenění a její produkty
výraznou měrou snižují množství odpadu vyváženého na
skládky a do spaloven.
Terasy UPM ProFi jsou nejméně z 50 % vyrobeny z
recyklovaných materiálů a vztahuje se na ně obsáhlá záruka.

TERASY ŘADY UPM PROFI

Více se dočtete na webu www.upmprofi.com, popřípadě
naskenujte kód QR svým smartphonem.

vytříbené barvy a struktura
vynikající odolnost vůči skvrnám
vysoká odolnost vůči nárazu
dobrá přilnavost za sucha i za mokra
možnost instalace bez sklonu
recyklované a recyklovatelné
nezávislá kontrola kvality
oceněno mezinárodními cenami

10 let vývoje dřevoplastové kompozitní technologie UPM ProFi
2005

2007

2009–2012

2015–2016

Nápad: omezit odpad
a vylepšit dřevoplastové
kompozity

Uvedení UPM ProFi Deck
na trh a spolupráce
na designu

Rozšiřování obzorů,
nová továrna,
nové produkty

Zahájení prodeje
řady Classic

2006

2008

2013–2014

Vývoj a testování
výroby kompozitů

Příprava
na růst

Růst napříč Evropou
i za jejími hranicemi
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ŘADA DESIGN DECK UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK UV+, UPM PROFI DECK STRONG

NEOTŘELÉ, MODERNÍ
A VYTŘÍBENÉ

Terasy UPM ProFi Deck jsou
vyrobeny z celulozových vláken,
která neobsahují lignin, a mohou
tak nabídnout vynikající stálost
barev v porovnání s tradičními
kompozitními terasami.
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UPM PROFI DECK

neotřelý a moderní vzhled
vynikající odolnost vůči skvrnám
lepší stálost barev
lepší odolnost vůči poškrábání
možnost instalace bez sklonu
vysoká odolnost vůči nárazu
dobrá přilnavost za sucha i za mokra
recyklované a recyklovatelné
nezávislá kontrola kvality
oceněno mezinárodními cenami

PEFC/02-31-173

Řada UPM ProFi Design Deck

Tato řada čerpá inspiraci z finské přírody a svou
barevností se hodí všude tam, kde se žádá neotřelý a
čistý design. Střídáním směru prken a oboustranného
profilu se širokými nebo úzkými drážkami můžete své
podlaze vtisknout vskutku jedinečný vzhled.
A ačkoli bude deskám stačit jen minimální údržba,
zachovají si svoji krásu po celé roky.

Barvy, které odolají zubu času
Desky UPM ProFi Deck udávají nové standardy na poli
stálosti barev. Na rozdíl od dřeva a jiných kompozitních
materiálů prakticky neobsahují jednu z přirozených složek
dřeva a dalších přírodních vláken zvanou lignin, která při
kontaktu se slunečním zářením šedne.

Odolné proti skvrnám,
méně starostí pro vás

UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK UV+, UPM PROFI DECK STRONG

Řada UPM ProFi Deck s povrchem imitujícím kámen
vdechne vašim venkovním prostorám nový stylový vzhled.

Terasy UPM ProFi Deck mají nebroušený uzavřený povrch.
Na rozdíl od dřeva a mnoha jiných kompozitních
materiálů se víno, olej nebo jiné tekutiny ihned nevsakují
a lze je snadno setřít.
Zatímco jiné terasy se musí spádovat, aby na nich voda
nezanechávala stopy, terasu UPM ProFi Deck můžete díky
jejímu uzavřenému povrchu položit bez sklonu.
Údržba nevyžaduje žádné broušení, lakování, natírání ani
moření. Většinou si vystačíte s kartáčem a příležitostně
můžete provést vysokotlaké čištění.

Pevný povrch, který je příjemný na dotek
Základní polymerovou složkou teras UPM ProFi Deck je
vysoce kvalitní polypropylen. Ten zajišťuje velmi vysokou
odolnost vůči nárazu v teplém i studeném podnebí a lepší
odolnost vůči poškrábání v porovnání s terasami, jejichž
povrch je z polyethylenového kompozitního materiálu.
Desky si však na dotek zachovávají jemnou a měkkou
strukturu.

ŘADA DESIGN DECK

Neotřelý a moderní vzhled

Cena Green Good Design™ byla udělena chicagským Muzeem architektury a designu
(Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design) a Evropským centrem pro umělecký design
v architektuře a urbanistické studie (European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies).
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ŘADA DESIGN DECK
UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK UV+, UPM PROFI DECK STRONG

Vytříbená řešení pokládky
Patentované řešení schodových lišt umožňuje z desek
UPM ProFi Deck snadno sestavit schody. Hliníkové lišty
UPM ProFi slouží k pokládání uzavřených teras. T-svorky
v odpovídající barvě dodají podlaze jednolitý vzhled
a současně slouží k ukotvení, které vydrží věky. Krycí
lištu UPM ProFi můžete ohnout a přizpůsobit zakřiveným
prostorám a nosné profily UPM ProFi upevníte přímo k
podkladu. Na konci brožury najdete pestrou paletu
dalšího příslušenství.

Skutečně ekologické řešení
Hlavními materiály použitými pro výrobu desek UPM ProFi
Deck jsou speciálně vybraná celulozová vlákna a čisté
polymery, které by jinak jako vedlejší produkty jiných
průmyslových procesů skončily na skládce nebo ve
spalovně.
Desky UPM ProFi Deck neobsahují PVC a nejsou toxické.
Opětovné využití těchto materiálů představuje skvělé
ekologické řešení, které vede k lepším technickým
vlastnostem.

Olejový test Zatímco většina kompozitních
teras do sebe vylitou tekutinu nasaje, terasy
UPM ProFi Deck mají jedinečnou povrchovou
úpravu odolnou vůči skvrnám. Podívejte se
na video, jak snadné je vyčistit z naší terasy
rozlitý olej. Můžete si to vyzkoušet i sami.

1m

2

Speciální použití: UV+ a STRONG
Terasa UPM ProFi Deck UV+ je speciálně navržena
tak, aby vydržela v teplejších podnebných pásmech
a v oblastech s vyšší intenzitou UV záření, například
ve vysoké nadmořské výšce nebo na jižní polokouli.
Terasa UPM ProFi Deck Strong má oproti standardní
verzi dvakrát vyšší pevnost v ohybu. To ji předurčuje
k pokládce tam, kde se klade důraz na vysoké zatížení
nebo rozpětí, například na vyvýšených balkónech,
střešních terasách, schodech, přístavních molech,
promenádách nebo mostech pro pěší.

UPM PROFI DECK OBSAHUJE

10 kg
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Terasy UPM ProFi Deck, UPM ProFi Deck UV+ a UPM
ProFi Deck Strong se vyrábí v Německu a Finsku.

ODPADNÍHO MATERIAL Z NÁLEPEK

Vysoká odolnost vůči nárazu

6

Ochrana proti UV záření

Příjemná na dotek

UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK UV+, UPM PROFI DECK STRONG

ŘADA DESIGN DECK

Celulozová vlákna jsou zapouzdřena do
vysoce kvalitního polypropylenu, který
nabízí lepší odolnost vůči nárazu
a poškrábání než většina tradičních
teras z dřevoplastových kompozitů.
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ŘADA CLASSIC DECK UPM PROFI LOGGIA A UPM PROFI LIFECYCLE

LUXUSNÍ VZHLED
A STRUKTURA
TVRDÉHO DŘEVA

Na rozdíl od teras s plastovým
povrchem mají terasy UPM ProFi
Loggia a UPM ProFi Lifecycle přírodní
vzhled a strukturu desek z pravého
dřeva. Vlákna jejich desek jsou však
zapouzdřená a díky tomu nabízí lepší
odolnost vůči skvrnám v porovnání
s tradičními broušenými terasami ze
dřeva nebo dřevoplastových kompozitů.
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Řada UPM ProFi
Classic Deck
Řada UPM ProFi Classic Deck přináší luxusní vzhled
a strukturu tvrdého dřeva v kombinaci s vysoce kvalitní
kompozitní technologií. V této řadě si můžete vybrat
ze dvou typů teras: V Německu vyráběná UPM ProFi
Loggia se vyznačuje čistým, vytříbeným designem a
UPM ProFi Lifecycle, která se vyrábí v USA, je zase
přirozeně elegantní.

UPM PROFI LOGGIA A LIFECYCLE

luxusní vzhled a struktura tvrdého
dřeva
vynikající odolnost vůči skvrnám
vysoká odolnost vůči nárazu
dobrá přilnavost za sucha i za mokra
možnost instalace bez sklonu
recyklované a recyklovatelné
nezávislá kontrola kvality
oceněno mezinárodními cenami

Plné a jemné barevné tóny
UPM PROFI LOGGIA A UPM PROFI LIFECYCLE

Část krásy teras z tvrdého dřeva tkví v jejich jemné kombinaci
barevných tónů a odstínů. Každá deska takovéto terasy je
originál. Jak u terasy UPM ProFi Loggia, tak u UPM ProFi
Lifecycle se přirozeného vzhledu dosahuje obohacením
přírodních barevných tónů o tmavší odstíny.

Jemná vlákna a struktura
Jemná struktura vláken dodává terasám UPM ProFi Loggia
a Lifecycle na přírodním vzhledu. Bosé nohy se na nich cítí
jako doma, aniž by se musely bát třísek.

Dvojitá ochrana každého vlákna

ŘADA CLASSIC DECK

Při výrobě teras UPM ProFi Loggia a UPM ProFi Lifecycle
se používá dvoufázový proces, který zajišťuje naprostou
ochranu vláken. Na rozdíl od tradičních broušených teras
z dřevoplastových kompozitů zůstává zapouzdřený polymer
teras UPM ProFi neporušený. Výsledkem je vynikající odolnost
vůči povětrnostním vlivům a skvrnám.

Snese nějakou tu ránu
Terasy UPM ProFi Loggia a UPM ProFi Lifecycle mají vysokou
odolnost vůči nárazu. Jejich prkna odolají prudkému nárazu
i v těch nejtužších mrazech, aniž by se začala lámat.
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ŘADA CLASSIC DECK
UPM PROFI LOGGIA A UPM PROFI LIFECYCLE

Bezstarostná krása
tvrdého dřeva
UPM ProFi Loggia
Hlavním rysem nové kompozitní terasy UPM ProFi Loggia
je luxusní vzhled a struktura tvrdého dřeva a vynikající odolnost
vůči skvrnám.
Tato terasa se vyrábí ze směsi polymerů a recyklovaných
a nových celulozových vláken, která neobsahují lignin,
a mohou tak nabídnout vylepšenou stálost barev. Uzavřený
povrch desek se vyznačuje vynikající odolností vůči tekutinám
a skvrnám a technologie zapouzdřování zajišťuje, že tato
ochrana pokračuje i směrem do středu.
Terasa UPM ProFi Loggia S2 najde své uplatnění jak v
obytných, tak ve veřejných prostorách, kde je třeba vyšší
odolnost. Její oboustranný profil nabízí z jedné strany přírodní
dřevěné žilkování a z druhé jemný drážkovaný povrch. Terasa
UPM ProFi Loggia S1 je určená jen pro obytné prostory a na
povrchu má přírodní dřevěné žilkování. Oba profily jsou
dostupné ve třech strukturovaných přírodních barvách.

UPM ProFi Lifecycle
Terasa UPM ProFi Lifecycle má stejně luxusní vzhled
a strukturu jako pravé tvrdé dřevo – jen s tím rozdílem,
že i při minimálních nárocích na údržbu vydrží spoustu let.
Patentovaný výrobní proces dokáže produkovat výjimečně
stabilní pevné desky, které jsou chráněny v celém svém
profilu. Vylepšené zapouzdřování dubových vláken vytváří
uzavřený povrch, který má oproti tradičním deskám z
dřevoplastových kompozitů lepší odolnosti vůči tekutinám
a skvrnám. Při srovnání s terasami s plastovým povrchem
si však terasy UPM ProFi Lifecycle zachovávají krásnou
dřevěnou strukturu, které je radost se dotýkat.
Terasa UPM ProFi Lifecycle S2 najde své uplatnění jak
v obytných, tak ve veřejných prostorách, kde je třeba vyšší
odolnost. Její oboustranný profil nabízí přírodní dřevěné
žilkování z obou stran. Terasa UPM ProFi Lifecycle S1
je určená jen pro obytné prostory a na povrchu má přírodní
dřevěné žilkování.
Terasy PM ProFi Lifecycle nabízíme v paletě strukturovaných
nebo jednolitých přírodních barev. Kompozitní materiál je
navíc konzistentní v celém svém profilu, takže při jeho řezání
a profilování dosáhnete krásných výsledků.
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UPM PROFI LOGGIA A UPM PROFI LIFECYCLE

ŘADA CLASSIC DECK

Během prvních šesti měsíců od pokládky
se terasa UPM ProFi Lifecycle ustálí na
svůj dlouhodobý přírodní
vzhled. Stejným způsobem se její povrch
ustálí, i když bude následně poškrábán
nebo poškozen.
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UPM PROFI FACADE

DLOUHODOBĚ
STÁLÝ VZHLED
UPM ProFi Facade je moderní obkladové řešení
pro venkovní vertikální montáž. Toto řešení nabízí
čistý a neotřelý design, který odolá zubu času i při
minimální údržbě.

Uzavřený povrch řešení UPM ProFi Facade je vysoce
odolný vůči povětrnostním vlivům. Celulozová vlákna, která
neobsahují lignin, nabízejí vynikající stálost barev. Ve srovnání
s jinými venkovními obkladovými materiály nabízí řešení
UPM ProFi Facade vynikající odolnost vůči nárazu.

UPM PROFI FACADE

neotřelý a moderní vzhled
minimální údržba
lepší stálost barev
vytříbená řešení pokládky
vysoká odolnost vůči nárazu
recyklované a recyklovatelné
nezávislá kontrola kvality

Obklady UPM ProFi Facade se vyrábí ze stejných
propracovaných kompozitních materiálů jako terasy
UPM ProFi Deck. Až 60 % jejich hmoty tvoří recyklovaná
vlákna a polymery, neobsahují PVC a nejsou toxické. Systém
se vyrábí v Německu a vztahuje se na něj desetiletá záruka.
Řešení UPM ProFi Facade nabízíme ve dvou stylových
barvách.

Systém sestává z eloxovaných
hliníkových profilů, které se
snadno montují a usnadňují
sestavování rohů a spojů.
Nabízíme i hliníkové profily s
práškovou povrchovou úpravou.
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UPM PROFI FENCE

SOUKROMÍ
A OCHRANA
Pevný a současně atraktivní systém UPM ProFi Fence
se skvěle hodí pro ohraničení jakéhokoli venkovního
prostoru. Do vysoce kvalitního systému sloupků a lišt
můžete zasadit jak desky teras UPM ProFi, tak
desky systému Facade.

Odměnou vám bude elegantní ochrana vůči povětrnostním
vlivům a zvědavým pohledům, která se stane krásným
doplňkem jakéhokoli venkovního prostoru.

UPM PROFI FENCE

stylový a elegantní
minimální údržba
pevný a bezpečný:
rozpětí až 2 m
lze použít všechny
desky řady UPM ProFi
dobrá stálost barev
snadná montáž

Plotový system UPM ProFi Fence nabízí nepřeberné
designové a konstrukční možnosti. Výšku plotu lze upravit
během montáže a sloupky jsou uzpůsobeny pro 90° i 180°
panelovou konstrukci. Konstrukce je tak pevná, že vzdálenost
mezi sloupky může být až 2 m. Designové prvky vpouštějí
světlo a zvyšují variabilitu. Eloxované hliníkové profily jsou
velmi elegantní a nevyžadují téměř žádnou údržbu.
NOVINKA! Plot UPM ProFi Fence můžete zkombinovat i s
deskami systému UPM ProFi Facade (UPM ProFi Fence Light).

UPM PROFI FACADE A UPM PROFI FENCE

Možnosti panelů plotu UPM ProFi Fence:
– UPM ProFi Deck, strana 4
– UPM ProFi Loggia a Lifecycle, strana 8
– UPM ProFi Facade, strana 12
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DESIGN A KONSTRUKCE ŘEŠENÍ UPM PROFI DECK

SYSTÉM DESEK DOPLŇUJÍ
SCHODOVÉ LIŠTY
Patentované řešení schodových lišt UPM
ProFi usnadňuje odbornou konstrukci
schodů.
Schodové lišty UPM ProFi tvoří elegantní
terasové hrany odolné vůči opotřebení,
například okraje bazénů nebo stylové schody.
Jedinečný terasový profil ve tvaru písmene L
urychluje práci a vytváří dokonalé, rozměrově
přesné schody.

SCHODOVÁ LIŠTA UPM PROFI

doplňuje systém UPM ProFi Deck
pestrá paleta barev
dobrá přilnavost za sucha i za mokra
vysoká odolnost vůči nárazu
neotřelý a moderní vzhled
vynikající odolnost vůči skvrnám
lepší stálost barev
lepší odolnost vůči poškrábání
recyklované a recyklovatelné

Kompletní systém desek
s příslušenstvím
1. Terasové desky
2. Krycí lišta
3. Malá T-svorka a šroub
4. Nosný profil
5. Hliníková lišta
6. Schodová lišta

Patentované schodové
lišty UPM ProFi 2 v 1 jsou
základem vysoce odolných
schodů a hran.

1
6
6

2
5
4
3
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DESIGN A KONSTRUKCE ŘEŠENÍ UPM PROFI DECK

SNADNÝ DESIGN A
MONTÁŽ TERASY

Snadná montáž
Postupujte krok za krokem podle
instruktážního videa.

Než terasa začne sloužit svému účelu, je třeba ji položit.
Řady UPM ProFi Design a Classic Deck jsou vyvinuty tak,
aby usnadnily pokládku.

Nástroj
UPM ProFi Deck
Planner a
instruktážní video

Krycí lišty UPM ProFi jsou flexibilní, takže s nimi sestavíte ladně
zakřivené terasy.
Hliníkové lišty UPM ProFi slouží k pokládání stylových, uzavřených
teras, které se snadno čistí.

Nástroj UPM ProFi Deck Planner
usnadňuje plánování teras a vypočítává
potřebné množství materiálu. Instruktážní
video od společnosti UPM ProFi vás
povede krok za krokem. Nástroj Deck
Planner a instruktážní video najdete na
webu www.upmprofi.com.

Gumové pásky UPM ProFi dodávají podlaze punc lodní paluby
a brání tomu, aby se mezi prkna dostávaly nečistoty.
T-svorky a boční svorky UPM ProFi ladí s terasou a ve velké verzi
umožňují 90° montáž.

Nosné profily UPM ProFi se skvěle hodí pro pokládku na ploché
rovné povrchy a velké hliníkové nosné profily slouží k závěsné
konstrukci s rozpětím mezi podložkami až 110 cm. 23 mm silné
malé hliníkové nosné profily se hodí k pokládce tenkých teras
tam, kde není dost místa.

3
2

1
Montážní systémy a příslušenství
pro rozmanité použití
1. Podložka
2. Velký hliníkový nosný profil
3. Malý hliníkový nosný profil

Certifikační program
pro podlaháře
od společnosti
UPM ProFi
Společnost UPM ProFi pořádá školicí
program pro profesionální podlaháře.
V tomto programu se vyučuje správná
pokládka produktů UPM ProFi, vlastnosti
produktových řad, designové nástroje
a další tipy.

UPM PROFI DECK

Vodopropustné, nehnijící gumové podložky UPM ProFi zajišťují rychlý
odvod vody a dokážou vyrovnat malé povrchové nerovnosti pod
nosnými profily UPM ProFi.

DESIGN A KONSTRUKCE ŘEŠENÍ

Na webu společnosti UPM ProFi také
najdete podrobné montážní pokyny,
úplné technické specifikace a informace
o péči o terasu a její údržbě.

Řada podložek UPM ProFi nabízí oproti ostatním podložkám
dvojnásobné nastavení výšky, které můžete upravit i po položení
hranolů.

Seznam podlahářů, kteří program
úspěšně dokončili, najdete na webu
www.upmprofi.com/where-to-buy.
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Řada UPM ProFi Design Deck

šedá

šedozelená

perleťově stříbrná

béžová

hnědá

kaštanová hnědá

černá

UPM PROFI DECK 150

UPM PROFI DECK 150 UV+

UPM PROFI DECK 150 STRONG

D 4 m **

Vyvinuto pro oblasti s vysokou úrovní UV záření
nebo s vysokými teplotami. Je nutná instalace
hliníkové lišty. Vyrábí se na objednávku:
platí minimální objednací množství

Vyvinuto pro větší zatížení nebo zvýšené
požadavky na nosnost. Vyrábí se na objednávku:
platí minimální objednací množství

Š 150 mm, V 28 mm

UPM PROFI DECK 127
Barvy

šedá

Deck 150
Deck 150 UV+
Deck 150 Strong
Deck 127

x
x
–
x*

šedozelená
x
x
–
–

perleťově
stříbrná
x
x
–
–

béžová

hnědá

x
x
–
–

x
x
–
–

kaštanová
hnědá
x
x
–
x*

černá

hnědá

šedá

x
–
–
x*

–
–
x
–

–
–
x
–

D4m
Š 127,5 mm, V 28 mm
Vyrábí se na objednávku:
platí minimální objednací množství

* Barvy se liší od UPM ProFi Deck 150
** Speciální délky až do 9 m na objednávku, platí minimální objednací množství

UPM ProFi
NOSNÝ PROFIL

UPM ProFi
SCHODOVÁ LIŠTA

D 4 m, Š 60 mm, V 40 mm

D 4 m, Š 110 mm, V 68 mm/28 mm

UPM ProFi
DESIGNOVÁ KONCOVÁ
SVORKA
Barva nerezová ocel
Š 20 mm, V 10 mm

UPM ProFi
HLINÍKOVÁ LIŠTA

UPM ProFi
T-SVORKA MALÁ

Alternativa k instalaci pomocí T-svorky
(povinné pro instalaci varianty UPM ProFi Deck
150 UV+ v zemích s horkým klimatem)

D 45 mm, Š 22 mm, V 12 mm

D 4 m, Š 22 mm, V 22 mm

D 63 mm, Š 22 mm, V 12 mm

UPM ProFi
VRUTY

100 svorek v balení
Součástí je 100 ks vrutů A4 z nerezové oceli.

Viz strana 17

UPM ProFi
KRYCÍ LIŠTA

T-SVORKA VELKÁ

50 svorek v balení
Součástí jsou vruty A4 z nerezové oceli.

Dostupné také ve variantách
UV+ a STRONG
D 4 m, Š 12 mm, V 66 mm

Příslušenství pro desky UPM ProFi Design a Classic Deck
UPM ProFi
MALÁ PODLOŽKA
Vyrovnání 35–68 mm

STŘEDNÍ PODLOŽKA
Vyrovnání 65–145 mm

VELKÁ PODLOŽKA
Vyrovnání 145–228 mm

UPM ProFi
VELKÝ HLINÍKOVÝ
NOSNÝ PROFIL

UPM ProFi
GUMOVÁ
PODLOŽKA

Barva černá

Barva černá

D 4 m, Š 68 mm, V 45 mm

D 90 mm, Š 60 mm, V 20/8/3 mm

UPM ProFi
KONEKTOR PRO VELKÝ
HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL*

UPM ProFi
GUMOVÁ LIŠTA

D 196 mm, Š 58 mm, V 32 mm
Barva černá

D 50 m, Š 11 mm, V 9 mm

UPM ProFi
MALÝ HLINÍKOVÝ
NOSNÝ PROFIL
Barva černá
D 1,8 m, Š 40 mm, V 23 mm
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Barva černá

* výroba na objednávku, závisí na objednaném množství

Řada UPM ProFi Classic Deck
UPM PROFI LOGGIA

brazilský ořech

stříbrný jasan

UPM PROFI LIFECYCLE

žíhaný eben

vlašský ořech

tygří dřevo

UPM PROFI LOGGIA S2

UPM PROFI LIFECYCLE S2

Barvy
brazilský ořech, stříbrný jasan,
žíhaný eben

Barvy
vlašský ořech, tygří dřevo,
pouštní písek, kapská šedá

D 4 m, 5 m, Š 140 mm, V 25 mm

D 4 m, 5 m, Š 137 mm, V 25 mm

UPM PROFI LOGGIA S1

UPM PROFI LIFECYCLE S1

Barvy
brazilský ořech, stříbrný jasan,
žíhaný eben

Barvy
kapská šedá, koňská uzda

pouštní písek

kapská šedá

okrově hnědá

D 4 m, 5 m, Š 137 mm, V 21 mm

D 4 m, 5 m, Š 140 mm, V 25 mm

UPM ProFi
NOSNÝ PROFIL

UPM ProFi
BOČNÍ SVORKA MALÁ

D 4 m, Š 60 mm, V 40 mm

D 30 mm, Š 21 mm, V 11 mm

* Závisí na dostupnosti. Boční svorka velká
Slouží hlavně pro instalaci do pravého úhlu.

BOČNÍ SVORKA VELKÁ*
UPM ProFi
HLINÍKOVÁ LIŠTA CLASSIC
Alternativa k bočním svorkám
Instalace

D 63 mm, Š 25 mm, V 13 mm
Barvy
vlašský ořech, tygří dřevo, pouštní písek, kapská
šedá, brazilský ořech, stříbrný jasan, žíhaný eben
100 svorek v balení
Součástí jsou vruty A4 z nerezové oceli.

D 4 m, Š 22 mm, V 12 mm

UPM ProFi Loggia
KRYCÍ LIŠTA

UPM ProFi
KONCOVÁ SVORKA CLASSIC

Barvy
brazilský ořech, stříbrný jasan,
žíhaný eben
D 4 m, Š 12 mm, V 66 mm

Vlivem silného slunečního záření
se tmavě zbarvené desky
zahřívají více než světlé desky.

Barva nerezová ocel
Š 20 mm, V 14 mm
50 svorek v balení
Součástí jsou vruty A4 z nerezové oceli.

Vruty pro systém UPM ProFi
Použití

Jak nakupovat

upevnění svorek, hliníkových lišt, koncových
svorek nebo přímé upevnění terasových
desek k nosnému profilu nebo dřevěnému
spodnímu roštu
• upevnění desek UPM ProFi Facade k
nosnému profilu nebo dřevěným prvkům
• upevnění svorek a hliníkových lišt k
hliníkovému nosnému profilu

•

přímé upevnění terasových desek k
hliníkovému nosnému profilu
• upevnění koncových svorek k hliníkovému
nosnému profilu
• upevnění desek UPM ProFi Facade k
hliníkovému nosnému profilu

•

•

A4 4 x 40 mm

Upozornění ke všem
produktům UPM ProFi:

V každém balení svorek UPM ProFi je
obsaženo 100 vrutů.
• Také lze zakoupit balení 100 kusů
velkých vrutů UPM ProFi.

V každém balení svorek UPM ProFi je
obsaženo 100 vrutů.
• Také lze zakoupit balení 100 kusů
malých vrutů UPM ProFi.
•

Na světlých barvách je vidět
znečištění více než na tmavých,
takže mohou vyžadovat
intenzivnější čištění
(stejně jako u ostatních
materiálů).
Barva různých výrobních šarží
se může mírně lišit.
Kompletní informace o instalaci
produktů UPM ProFi naleznete
v instalačních pokynech
a pokynech pro údržbu.

A4 4 x 24 mm
•

A2 3,9 x 22 mm

Také lze zakoupit balení 200 kusů
speciálních vrutů UPM ProFi.
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Přehled desek UPM ProFi
Deck 150

Deck 127

Loggia S2/S1

Lifecycle S2/S1

S2

S2

S1

S1

25 x 140 mm

S2: 25 x 137 mm
S1: 21 x 137 mm

Potřebný
materiál
na m2 (přibl.)
Rozměry

28 x 150 mm

Terasová prkna
Nosný profil
Upevňovací vrut

28 x 127,5 mm

6,5 m

7,5 m

7m

3m

3 m / 3,3 m

3 m / 3,8
není třeba

18 ks/ 19 ks

19 ks / 23 ks

1 ks / terasové prkno

Instalace pomocí svorek
Svorky vč. vrutů

17 ks

Instalace pomocí hliníkového profilu
Hliníková lišta
Vruty pro hliníkový profil
Svorky
Volitelné součásti
Koncová svorka
Schodová lišta
Krycí lišta
Gumová lišta
Gumová podložka

6,5 m
17 ks

20 ks

7,5 m
7m
20 ks
18 ks / 20 ks
pro instalaci na hliníkový profil svorky nejsou třeba

19 ks / 23 ks

podle potřeby
podle potřeby
6,5 m

nelze
podle potřeby
7,5 m

nelze
7m
podle potřeby

UPM ProFi Facade
1
2

UPM PROFI FACADE

3

Barvy
hnědá, šedá

hnědá

D 4 m, Š 168 mm, V 20 mm

šedá

Potřebný materiál na m² (přibližně)
7 m (vzhledem ke skrytému jazyku a drážce
je nutno výpočty m2 založit na krycí šířce 150 mm)

UPM ProFi Facade
HLINÍKOVÁ SPÁROVACÍ
KRYCÍ DESKA 1

UPM ProFi Facade
HLINÍKOVÁ
KONCOVÁ LIŠTA

Barva eloxovaný hliník
K dispozici jsou hliníkové profily
s práškovou povrchovou úpravou.

Barva eloxovaný hliník,
lze objednat jiné barvy

4

4

D 3 m, po instalaci není vidět

150 mm

UPM ProFi
BALENÍ VELKÝCH VRUTŮ

UPM ProFi Facade
HLINÍKOVÝ VNITŘNÍ ROH

20 mm

D 3 m, viditelné po instalaci 50 mm

168 mm

2

100 ks vrutů A4 z nerezové oceli
4 x 40 mm; TX15

Barva eloxovaný hliník
K dispozici jsou hliníkové profily
s práškovou povrchovou úpravou.

Barva nerezová ocel

D 3 m, viditelné po instalaci 50 x 50 mm

UPM ProFi Facade
HLINÍKOVÝ VNĚJŠÍ ROH

3

Barva eloxovaný hliník
K dispozici jsou hliníkové profily
s práškovou povrchovou úpravou.
D 3 m, viditelné po instalaci 50 x 50 mm
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UPM ProFi
BALENÍ MALÝCH VRUTŮ

UPM ProFi Facade
SPÁROVACÍ PÁSKA

100 samořezných vrutů A4 z nerezové oceli
4 x 24 mm; TX15

Barva černá

Barva nerezová ocel
Viz také strana 17

D 50 m, Š 60 mm

3

UPM ProFi Fence
Zvolte si plotové panely z naší nabídky panelů UPM ProFi Classic Deck,
Design Deck nebo Facade. Všechny viditelné součásti jsou vyrobeny z
eloxovaného hliníku, pokud není uvedeno jinak.
4
4
5
5
13
9

1

UPM ProFi Fence SLOUPEK

D 1,9 m, 2,4 m, Š 70 x 70 mm

UPM ProFi Fence
BOČNÍ KRYCÍ LIŠTA SLOUPKU
2

D 1,9 m, Š 8 x 30 mm

11
14

3 UPM ProFi Fence
MONTÁŽNÍ ŠROUBOVACÍ
DESKA SLOUPKU

14

D 505 mm, Š 190 mm x 100 mm

1
UPM ProFi Fence
KRYTKA SLOUPKU
4

2

7 12

Š 70 x 70 mm

8

5 UPM ProFi Fence
VELKÁ ÚHLOVÁ
UPEVŇOVACÍ SADA

2 konzole, 8 samořezných vrutů z nerezové oceli

3

5

13

10

5

MATERIÁL POTŘEBNÝ PRO JEDEN PANEL:

hmoždinkové
spojení
v betonu

max. výška 190 cm, max. šířka 200 cm
UPM ProFi Fence /
UPM ProFi Fence Light
1
Plotový sloupek
Plotový
sloupek

Instalace

počet kusů
na první
panel

počet kusů
na další
panely

2

1

2

Boční krycí lišta sloupku

4

1

3

Montážní šroubovací deska pro sloupek*

2*

1*

4

Krytka sloupku

2

1

5

Velká úhlová upevňovací sada

2

2

6

Montážní sada (vruty)

1

1

počet kusů
na první
panel

počet kusů
na další
panely

11/12

11/12

10/11

10/11

3

6

UPM ProFi Fence MONTÁŽNÍ SADA

12 ks samořezných vrutů z nerezové oceli
3,9 x 13 mm pro instalaci krycích lišt UPM ProFi
Fence na horní a spodní stranu panelů.

8

UPM ProFi Fence SPOJKA

pro panely Design
D 1,93 m, Š 16 mm, V 18 mm
pro panely Classic
D 1,93 m, Š 4,7 mm, V 18 mm

UPM ProFi Fence
HORNÍ KRYCÍ LIŠTA
9

D 1,93 m, Š 40 x 60 mm

Panel

UPM ProFi Fence (pouze)
7
ProFi Deck 150 (max.)
Terasová prkna Lifecycle S2 (max.)

Spoj

Design

Panel

8

Spojka

9

D 1,93 m, Š 40 x 55 mm

Horní krycí lišta

1

1

10 Dolní krycí lišta

1

1

UPM ProFi Fence
PRVEK DESIGN**

11 Prvek Design (volitelný)

1

1

trojúhelníkový, kosočtvercový, pruhovaný

počet kusů
na první
panel

počet kusů
na další
panely

11

11

2

2

2

2

UPM ProFi Fence Light (pouze)
12 Prvky UPM ProFi Facade (max.)
13 Krycí lišta Light

Spoj

UPM ProFi Fence
DOLNÍ KRYCÍ LIŠTA
10

(horní a dolní)
14 Gumová páska

* není třeba, pokud je
zasazeno do betonu

11

Barva šedá
D 1,95 m, Š 3 mm, V 160 mm
** výroba na objednávku, závisí na objednaném množství

13 UPM ProFi Fence Light
KRYCÍ LIŠTA

D 1,96 m, Š 23 mm, V 29,5 mm

14 UPM ProFi Fence Light
GUMOVÁ LIŠTA

D 4 m, Š 6,7 mm, V 10 mm
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Vysvětlení
symbolů
Vynikající odolnost
vůči skvrnám.

Lepší stálost barev.

Možnost instalace
bez sklonu.

Rychlá montáž.

Bez třísek, povrch
na dotek hřeje.

Vysoká přilnavost za
sucha i za mokra.

Vysoká odolnost vůči nárazu.
Lepší odolnost vůči poškrábání.

Recyklované a
recyklovatelné.

Firma UPM Kymmene si vyhrauje právo měnit a doplňovat informace v katalogu. Informace byly platné v době vydání.
Pro aktuální verzi navštivte prosím stránky www.upmprofi.com.

www.upmproﬁ.com

FAM CZ 01/2016 Czech Copyright UPM ProFi

Vytříbené řešení
pokládky.

