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UPM ProFi: terrasse
planker du kan elske 
fire gange længere

til at leve livet 
prisbelønnet design og nem vedligeholdelse

hele livet  
op til 25 års garanti, udviklet til at holde længe 

i private hjem og til erhvervsformål

for familien 
fri for splinter og uovertruffen modstandsdygtighed 

over for pletter, ridser og falmen: en terrasse 
til alle generationer

for vores fremtid 
En europæisk succeshistorie: designet i Finland 
og fremstillet i Tyskland med plastikbaserede 

genbrugsmaterialer fra hele Europa.

Indhold
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Af disse grunde kan man roligt sige, at UPM ProFi 
er Europas bedste terrassegulve i sin klasse.

En terrasse skal være flot, efter du har monteret den, og den skal 
være flot efter flere år med liv, leg, spildning og mad og drikke. 
Du har brug for en overflade, der er modstandsdygtig over for 
pletter og ridser, som bevarer sin farve hen over årene og som 
ikke svulmer op, revner, knækker eller rådner. Her leverer UPM ProFi-
planker med garanti. 

Barfodsvenlig betyder mere end bare fri for splinter. En terrasse 
skal føles naturlig at røre ved og stadig være robust nok til at 
overleve påvirkningerne fra stilletter og støvler. (For ikke at nævne 
møbler, potteplanter og din grill.) Siden 2007 er UPM ProFi blevet 
monteret over hele Europa fra nord for polarcirklen til Middelhavet, i 
private hjem, restauranter og hoteller. 

Sikkerhed er i højsædet for UPM-design. Selvom om du bærer 
på noget tungt i regnvejr eller løber rundt om en swimmingpool, skal 
en terrasse have en skridsikker overflade, uanset om det er vådt 
eller tørt.

Terrassen må ikke rådne, men skal også være fri for giftige 
kemikalier. En terrasse, der overholder den europæiske standard 
for legetøjssikkerhed. En terrasse, der er PVC-fri, og hvis eventuelle 
afskæringer, som produceres ved monteringen, kan bortskaffes sikkert 
med normalt husholdningsaffald. 

Ægte bæredygtighed: mange påberåber det, men kun få er det. 
Mange komposit- og træplanker fragtes tusindvis af kilometer til 
Europa fra den anden side af jorden. Andre fremstilles i Europa ved 
at blande savsmuld og plastik. Vi gør det bedre. Vi tager Europas 
affald, dets gamle vaske- og shampooflasker af plastik og dets 
affald af papir- og plastetiketter og bruger det til at fremstille 
fantastiske europæiske produkter i Tyskland, som kan 
genbruges. 

Hvis du er en professionel montør, kender du værdien af godt 
design. UPM ProFi-planker udgør et samlet system: udviklet 
til hurtig montering, lang levetid og med funktioner, der giver en 
professionel finish. 

Introduktion til Europas 
bedste terrasseplanker 
i sin klasse

•Prisbelønnet design
•Fremragende ydeevne
•Enestående bæredygtighed
•Høj værdi
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Op til 25 års garanti på:
• Modstandsdygtighed over for pletter
• Farvestabilitet
• Strukturel integritet

Uovertruffen ydeevne 
• Klassens førende farvestabilitet og 

modstandsdygtighed over for pletter 
• Splintfrit 
• Forbedret modstandsdygtighed over 

for ridser og slag
• Skridsikker: våd eller tør: >36 EN15676

Smart montering 
• Hældning på nul grader 
• Patenteret Click-system, der typisk reducerer 

monteringstiden med 60 % 
• Unikt Rail-Step til trapper og kanter 

Enestående bæredygtige 
Fremstillet i Tyskland med op til 75 % genanvendt 
plastbaseret affald fra europæiske husholdninger 
og industrier fra Frankrig, Tyskland, Italien, 
Holland, Polen og Storbritannien 
• 100 % genanvendeligt
• Reduceret CO2-fodaftryk ved hjælp af lokal 

europæisk logistik 
• PVC-fri og i overensstemmelse med EN-71-3-

standarden inden for legetøjssikkerhed

Uafhængigt vurderet 
• PEFC Forvaltningskæde 
• ISO 9001 Kvalitetsstyring 
• ISO 14001 Miljøstyring 
• ISO 50001 Energistyring 

Se produktsiderne for specifikke detaljer vedrørende hvert 
enkelt produkt og dets anvendelse.
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Sofistikeret genbrugsteknologi, der puster nyt 
liv i Europas plast- og etiketaffald

Vi tager Europas plast- og etiketaffald og skaber nye 
højtydende produkter med det ved hjælp af avanceret 
materialevidenskab og produktionsteknologi. Vi gør ikke 
dette, fordi det er nemt: Vi gør det, fordi det er vigtigt, 
selvom det gør produktionsprocessen mere omkostningsrig. 

De papirfibre, der findes i etiketaffald, er et 
fremragende alternativ til de træfibre, som normalt 
findes i kompositplanker. Og ved at genbruge Europas 
plastikbeholdere kan vi modvirke, at affald bliver 
deponeret, brændt af eller ender i verdenshavene. 

Et enestående bæredygtigt valg

For at sikre, at vores plankeprodukter opnår ydelser, 
der er bedst i sin klasse, bruger vi de bedste 
tilgængelige farvepigmenter, UV-stabilisatorer og andre 
tilsætningsstoffer. De er dog altid i overensstemmelse 
med EU’s lovgivning på miljø- og folkesundhedsområdet 
(REACH), og vores planker er blevet certificeret som 
værende i overensstemmelse med den europæiske 
standard for materialer, der anvendes i legetøj – sikkert 
for miljøet og sikkert for din familie.

En del af en virksomhed, der uafhængigt 
betragtes som en frontløber inden for 
bæredygtighed 

UPM ProFi er en del af UPM, en af verdens ledende 
producenter af vedvarende og genanvendelige 
produkter. UPM betragtes uafhængigt som en ledende 
skikkelse blandt virksomheder inden for områder som 
bæredygtighed og virksomhedsledelse. Virksomheden, 
hvis hovedsæde ligger i Finland, beskæftiger 17.000 
mennesker og driver 54 produktionsanlæg spredt ud over 
46 lande. UPM er forpligtet til en fremtid uden fossiler.
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Hjælper til at opbygge Europas 
cirkulære økonomi

Genbrugt plastaffald og etiketmateriale, der 
stammer fra hele Europa, bliver givet et nyt liv 
gennem fremstillingen af UPM ProFi-planker i 
Bruchsal, Tyskland. Ved at vælge UPM ProFi 
kan vi sammen være en del løsningen gennem 
opbygningen af Europas cirkulære økonomi. 

Hver UPM ProFi Piazza binder 
CO2, der ellers ville blive udledt, 
hvis affaldet var blevet brændt af

Dette binder 
mere end 800 

kg CO2. CO2 optaget i 
planker er lig med over 4 
måneders gennemsnitlig 
emission fra en bil, som 

køres i Europa.Planker har 
en lang levetid, 

med op til 25 års 
garanti ved brug til 
boliger. Dette svarer til 
CO2-udledning for en 

generation.

Ved 
afslutningen 

af dets livscyklus 
kan plankematerialet 

enten genbruges 
eller genanvendes, 

da det er 100 % 
toksinfrit.

35 m2 planker = op 
til 500 kg plast og 

papiraffald, uden at gå 
på kompromis med en 

høj ydeevne. Det svarer til en 
gennemsnitlig årlig mængde 
husholdningsaffald i EU per 

person. 

Vi reducerer verdens afhængighed 
af fossile materialer ved at udvikle 
bæredygtige og ansvarlige produkter og 
løsninger i alle vores forretningsområder.
UPM Biofore – Beyond fossils.
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CASE: Familie + natur 
= harmoni 
Naantali er et magisk område i det 
allersydvestligste hjørne af Finland. (Det er 
også hjemsted for Moominworld). Det er her 
Harri Tikkanen og hans familie har bygget 
et hjem, der virkelig fremviser det bedste 
inden for nordisk design. Villa Myötätuuli, 
der betyder smuk vind, er designet til at 
være i harmoni med den omkringliggende 
natur og på samme tid fungere som det 
perfekte familiehjem. 

Finnerne har udendørsliv i blodet. På sommerens længste 
dage står solen op i Naantali lidt efter kl. 4 og går ned 
kl. 11. For Tikkanen-familien stod det meget klart, at 
terrasseområdet ville være mere som en udendørsstue. 
Men med store mængder regn og temperaturer, der 
falder til under –20 grader celsius om vinteren, var det 
nødvendigt, at byggematerialerne var af højeste kvalitet. 

Villa Myötätuuli har to terrasseområder og to balkoner på 
første etage, der tilgås fra soveværelserne. Indendørs- og 
udendørsområder fletter sig harmonisk sammen; en del af 
terrasseområdet er endda overdækket med glasvinduer, 
så den kan benyttes hele året rundt. Der er blevet 
monteret UPM ProFi Piazza i alle disse områder.

“Vi valgte UPM ProFi Piazza ud fra anbefalinger fra 
andre husejere” siger Harri. “Nem vedligeholdelse, 
pålidelig kvalitet og den smukke lysegrå farve Nordic Ash 
var også nøglefaktorer for vores beslutning”. 

Villa Myötätuuli figurerede på husmessen i Naantali i 
2022, hvor de seneste innovationer inden for byggeri 
fremvises. En bæredygtig tilgang var et af fundamenterne 
for hele messen, hvor huse, gader og services alle 
var designet til at passe ind med de omkringliggende 
klipper, marker og skove. Men Villa Myötätuuli er først 
og fremmest et familiehjem og terrassen et område, hvor 
livet udfolder sig. Hverken sprøjt fra boblebadet eller 
grillområdet efterlader pletter på UPM ProFi Piazza. En 
sidste bemærkning fra Harri: “Vi ønskede at terrassen 
skulle være en integreret del af vores familieliv. Vi kan 
drikke vores morgenkaffe på terrassen, børnene kan lege 
der i løbet af dagen og om aftenen kan vi tænde op i 
grillen og hoppe i boblebadet for at nyde boblerne”.

 FOR HUSEJERE 
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CASE: Strandferie derhjemme 
Tetu-familen var allerede velsignet med en 
fantastisk bjergudsigt, men havde endnu et 
ønske til deres hjem.

Albertville, der er beliggende i hjertet af de franske 
alper, er verdenskendt for vintersport. (De olympiske 
vinterlege i 1992 blev afholdt der). Men for den lokale 
indbygger Patrice Tetu er det dog de lange varme 
sommerdage, der skal nydes udenfor. På den ene side 
af deres hus, med udsigt ned over haven, har de en 
terrasse, hvor de kan beundre bjergene, mens de spiser. 
På den anden side har de en swimmingpool, hvor de 
også kan beundre bjergene, mens de slapper af. 

“Idéen var at kunne nyde poolen om sommeren, som om 
vi var ved stranden” forklarer Hr. Tetu. Hans kone er også 
tilhænger af udendørslivet.

“Jeg bruger typisk tid på terrassen, når solen er fremme, 
det er varmt og jeg kan nyde lyset. Min drømmedag 
ude på terrassen indebærer en liggestol, en parasol og 
svømmeture fra den ene ende af poolen til den anden” 
beskriver Fru Tetu. 

Tetu-familien valgte UPM ProFi Piazza One Silver Teak 
på grund af dets design og lave vedligeholdelse. Denne 
terrasse var perfekt til siden med poolen, da den har en 
skridsikker overflade, både når det er vådt og tørt, og den 
er modstandsdygtig over for pletter, herunder over for 
klorvand. 

Den 110m2 store terrasse er garanteret mod pletter, 
falmende farver og strukturelle defekter i 25 år. 

Normalt monteres UPM ProFi-plankerne af en 
professionel montør, men i dette tilfælde stod Hr. Tetu 
selv for planlægningen og monteringen af terrassen. 
Hele processen fra den oprindelige idé til planlægning 
af terrassen, indkøb af materialer og montering tog otte 
måneder.

UPM ProFi’s Deck Planner giver dig mulighed for at 
visualisere terrassen og få en komplet materialeliste og 
design af understrukturen. 

Et sidste råd fra Hr. Tetu: “Vær sikker på at følge 
monteringsvejledningen”. 

 FOR HUSEJERE 
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I sit professionelle liv er Andy Solomon grundlægger 
og ejer af både Treffi Pub & Bistro og restaurantkæden 
Fat Lizard. Under planlægningen af hvilke materialer 
han gerne ville bruge til sit eget hjem, var Andy på udkig 
efter den samme høje kvalitet, når det kommer til design, 
ydeevne og nem vedligeholdelse, som han ville vælge til 
sin restauranter. 

Hans hjem er en smuk lejlighed beliggende i Helsinkis 
Kalasatama Havn, der stod færdig i efteråret 2021. Den 
L-formede balkon giver en betagende udsigt over både 
havet og byen. En del af balkonen har et glaspanelstag, 
der gør den til et udendørs opholdsområde, som kan 
anvendes uanset vejret. Andy havde i sit tidligere hjem 
haft gode erfaringer med UPM ProFi-planker, og han 
vidste, at det ville være det perfekte materiale til hans nye 
balkoner. UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak viste sig 

CASE: Ekspertens valg af hjem

Plankerne på balkonen blev monteret 
med UPM ProFis prisvindende 
og patenterede Click-system. 
Sammenlignet med traditionel 
terrassemontering reducerer Click-
systemet typisk monteringstiden med 
60 procent. Derudover kan de fleste 
af komponenterne i understrukturen 
præmonteres inden de når kunden, 
hvilket reducerer tiden, der bruges på 
monteringsstedet. 

at være farven, der ikke blot 
matchede lejlighedens rene og 
moderne design, men som også 
var i harmoni med havet, himlen 
og skovens naturlige farver.

Når du har lange arbejdsdage, vil 
du gerne kunne bruge din tid på at 
leve livet på din terrasse, og ikke på 
at vedligeholde den. Overfladen 
på UPM ProFi Piazza er garanteret 
til at være modstandsdygtig over 
for pletter og tab af farve i mindst 25 år for private 
anvendelser og 20 år i barskere miljøer såsom 
restauranter og andre kommercielle anvendelser. 
Overfladen er også yderst modstandsdygtig over for 
ridser og er skridsikker, både når det er vådt og tørt.

Forestil dig, at du som restaurantejer bruger hele dit arbejdsliv på at tilfredsstille 
andre ved at finde de bedste ingredienser, opbygge det bedste team med den 
rette ekspertise, skabe den perfekte stemning og styre det hele som en forretning. 
Når det så kommer til dit eget hjem, skal det selvfølgelig være specielt. 



14



15

Le Boucanier, beliggende ved foden af Château de la Napoule på den franske 
Riviera, er berømt for sin fremragende fiske- og skaldyrsretter og smukke beliggenhed. 
Gennem hele sommeren er bordene på restaurantens åbne terrasse, der ligger blot 
nogle få meter fra stranden, i høj efterspørgsel hos både de lokale og turister.

CASE: Fin fransk madlavning 
+ Europas bedste planker 

Med salt og sand i havluften, møblement og høje 
hæle, der skraber hen over terrasseplankerne og olie 
og vin, der bliver spildt, var Chaumier-familien på 
udkig efter en exceptionel holdbar overflade til deres 
udendørs serveringsområde. Og med sådan en fantastisk 
beliggenhed var udseendet og designet af terrassen lige 
så vigtig. 

Valérie Giusta er filialchef hos distributøren af 
træmaterialer Dispano Le Cannet. Gennem en forståelse 
af Le Boucaniers behov kunne hun anbefale UPM ProFi 
Piazza Pro til restauranten. UPM ProFi-planker fremstilles 
i Europa (Tyskland) af genbrugt plastaffald og etiket-
materiale, der stammer fra hele Europa (herunder 
Frankrig). 

Hr. Ave, chef hos firmaet FAVE, der blev valgt til at 
montere plankerne på Le Boucanier, “Det er nemmere 
at montere UPM ProFi Piazza-plankerne end de mere 
udfordrende, kortere og mere ustabile planker af tropisk 
Ipe-hårdttræ. Du skal blot følge monteringsvejledningen 
nøje, da monteringen af planker i trækomposit er en 
smule forskelligt fra monteringen af eksotisk træ eller 
behandlet fyrretræ.”

Sammen med deres arkitekt valgte ejerne af restauranten 
farven Californian Oak som den mest passende til både 
restaurantens design og de omkringliggende omgivelser. 
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“Bæredygtige valg giver løsninger, der holder længe, 
og som folk kan være stolte af”, siger arkitekt og partner 
i det New York-baseret Studio Libeskind Stefan Blach, 
som var ansvarlig for det kæmpe Nokia Arena and 
Residential Towers-projekt. Den ambitiøse byfornyelse i 
hjertet af Tampere, Finlands andenstørste by, inkluderer 
82.000 m² bygninger: en ishockey-arena, et hotel og 
fem beboelseshøjhuse. 

Projektet genforener den urbane struktur via dets placering ovenpå 
allerede eksisterende togspor og forbinder øst og vest, så der skabes 
et livligt knudepunkt af højkvalitetsbeboelse, arbejde, fritid og kultur for 
denne by og for Finland. Vigtigheden af udendørsliv, selv i et bymiljø, er 
tænkt ind i Libeskinds design.

“Udendørsarealer, balkoner og planker spiller i dag en endnu vigtigere 
rolle inden for arkitektur, da folk virkelig er på udkig efter grønne og 
sikre miljøer med frisk luft i nærheden af deres hjem og kontorer efter 
pandemien”, forklarer Blach.

UPM ProFi Piazza One, der er monteret i lejligheden på øverste etage 
af beboelsesbygningen, er et godt eksempel på, hvordan bæredygtigt 
design og et forbedret udendørsliv kan kombineres. De smukke planker 
tilbyder en ydeevne, der er bedst i sin klasse (25 års garanti for 
farvestabilitet, modstandsdygtighed over for pletter og strukturel integritet) 
og er samtidig en unik, bæredygtig, europæisk løsning. (fremstillet i 
Tyskland med 75 % plastikbaserede genbrugsmaterialer fra hele Europa.)

“Plast er et stort problem, og det bedste, vi kan gøre med det, er at 
genbruge det i langtidsholdbart byggemateriale, så det er en rigtig god 
løsning”, siger Blach.

CASE: Bæredygtig design 
i arkitektur 
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Efter 15 år i konstruktionsbranchen oprettede den professionelle 
montør Joey Neve sin egen virksomhed i Holland for mere end 
fem år siden. Med projekter i både Amsterdam og Zeeland har 
han arbejdet med mange forskellige konstruktionsmaterialer. 
Med hensyn til UPM ProFi-planker siger Joey 

“Det er et smukt og gennemtænkt produkt. Der er begrænset 
vedligeholdelse, og alle monteringsmaterialer følger med 
leveringen. Detaljerne er vigtige, og derfor har systemet også en 
masse smart tilbehør, herunder en patenteret løsning til trin og 
gummilister, der skaber en lukket terrasseoverflade og forhindrer 
snavs i at falde ned i mellemrummene”.

CASE: Intelligent montering

Siden dets lancering i 2007 har UPM ProFi Deck 150 bragt frisk og moderne design til udendørsliv 
over hele Europa. Dets sortiment af smart tilbehør sikrer en professionel finish. 



Nordic Ash

Silver Teak

Californian Oak

Streaked Ebony

Brazilian Walnut 

Red Padouk

Royal Elm
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UPM ProFi Piazza Pro og One
De bedste kompositplanker på det europæiske marked 
med et naturligt udseende som hårdttræ
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25 års garanti ved private anvendelser 
og 20 år ved kommercielle anvendelser, 
der omfatter 
• Modstandsdygtighed over for pletter
• Farvestabilitet
• Strukturel integritet 

Uovertruffen ydeevne 
• Klassens førende farvestabilitet og 

modstandsdygtighed over for pletter
• Splintfrit
• Forbedret modstandsdygtighed over 

for ridser og slag
• Skridsikker: våd eller tør: >36 EN15676 

Smart montering 
• Nul graders monteringshældning mulig 
• Kan monteres med en skjult T-Clip eller det 

patenterede Click-system, der typisk reducerer 
monteringstiden med 60 %

• Fleksibel afdækningsliste til terrassekanter 
tilgængelig

• Aluskinner og gummiliste til lukket 
terrasseoverflade 

Enestående bæredygtige 
• Fremstillet i Tyskland med op til 75 % 

genanvendt plastbaseret affald fra 
europæiske husholdninger og industrier 
fra Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, 
Polen og Storbritannien

• Genanvendelige produkter 
• Reduceret CO2-fodaftryk ved hjælp af lokal 

europæisk logistik
• PVC-fri og i overensstemmelse med EN-71-3-

standarden inden for legetøjssikkerhed 

Uafhængigt vurderet 
• ISO 9001 Kvalitetsstyring
• ISO 14001 Miljøstyring
• ISO 50001 Energistyring
• PEFC Forvaltningskæde 

25 x 140 mm  
Længde: 4 m



Silver Teak Californian Oak Brazilian Walnut Streaked EbonyRoyal ElmNordic Ash Red Padouk
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Den ultimative højtydende kompositterrasse med nem vedligeholdelse, tilgængelig 
i syv smukke brogede farvenuancer. Den 360 graders tværbundne og højtydende 
polymerskal er ubørstet og tilbyder en farvestabilitet og modstandsdygtighed 
over for pletter og ridser, der er bedst i sin klasse. Den ultra slidstærke kerne er 
lavet af 75 % europæisk plast- og etiketbaseret materialer og har en exceptionel 
modstandsdygtighed over for fugtoptagelse, hvilket sikrer en lang levetid. 

UPM ProFi Piazza Pro er produceret med et naturligt lignende hårdttræsmønster, 
der er barfodsvenligt og slidstærkt og giver en god skridsikker overflade, både 
når det er vådt og tørt. 

UPM PROFI PIAZZA PRO 
Til kommercielle og private formål



Silver Teak Californian Oak Brazilian Walnut Streaked EbonyRoyal ElmNordic Ash Red Padouk

24

UPM ProFi Piazza One er fremstillet med de samme kerne- og overflade-
materialer som Piazza Pro. Den lettere profil er designet kun til anvendelse 
i boliger. Den ubørstede højtydende polymerskal tilbyder en farvestabilitet 
og modstandsdygtighed over for pletter og ridser, der er bedst i sin klasse. 
Plankernes ultraslidstærke kerne er lavet af 75 % europæiske plast- og 
etiketbaserede materialer og besidder en modstandsdygtighed over for 
fugtoptagelse, der er i bedst i sin klasse, og som sikrer en lang levetid. 

UPM ProFi Piazza One er produceret med et naturligt lignende hårdt-
træsmønster, der er barfodsvenligt og slidstærkt, og tilbyder en god 
skridsikker overflade, både når det er vådt og tørt. 

UPM PROFI PIAZZA ONE 
Til anvendelse i boliger
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25 års garanti ved private anvendelser, 
der omfatter 
• Modstandsdygtighed over for pletter
• Farvestabilitet
• Strukturel integritet 

Uovertruffen ydeevne 
• Klassens førende farvestabilitet 

og modstandsdygtighed over for pletter
• Splintfrit
• Forbedret modstandsdygtighed over 

for ridser og slag
• Skridsikker: våd eller tør: >36 EN15676 

Smart montering 
• Nul graders monteringshældning mulig 
• Monteret med skjult Wing Clip 
• Fleksibel afdækningsliste til terrassekanter 

tilgængelig 
• Aluskinner og gummiliste til lukket 

terrasseoverflade 

Enestående bæredygtige 
• Fremstillet i Tyskland med op til 75 % 

genanvendt plastbaseret affald fra 
europæiske husholdninger og industrier 
fra Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, 
Polen og Storbritannien 

• Genanvendelige produkter 
• Reduceret CO2-fodaftryk ved hjælp af lokal 

europæisk logistik 
• PVC-fri og i overensstemmelse med EN-71-3-

standarden inden for legetøjssikkerhed 

Uafhængigt vurderet 
• ISO 9001 Kvalitetsstyring 
• ISO 14001 Miljøstyring 
• ISO 50001 Energistyring 
• PEFC Forvaltningskæde 

25 x 140 mm  
Længde: 4 m



3a

5

3b
2

4

1

26

UPM ProFi Piazza Pro eller One på UPM ProFi-støtteskinne 
(komposit): kun til anvendelse i jordhøjde

1 Piazza Pro eller One-planker 
tilgængelige i syv farvenuancer af naturligt hårdttræ. Der kan være små forskelle mellem 
farverne for Piazza Pro og Piazza One.

2 Afdækningsliste 
muliggør lige planker og endda planker med afrundede hjørner. Der er en lille forskel 
mellem terrasseplankerne og afdækningslistens farvenuancer. 

Fastgørelses- 
muligheder 

3a Wing Clip (Piazza One), T-clip eller Click-Clip (Piazza Pro)
“skjulte” clips, der tillader hurtig montering og afmontering af plankerne, hvilket muliggør 
termisk udvidelse og sammentrækning. Startclips er tilgængelige for alle planker.

3b En aluskinne (et alternativ til clips) 
giver en lukket terrasseoverflade, som er nem at rengøre: yderligere ventilationspunkter 
er nødvendige.

4 Støtteskinner: Komposit, aluminium og Click-system 
UPM ProFi-støtteskinnen (komposit) må kun anvendes til monteringer i jordhøjde og på 
hårde overflader. Den lille UPM ProFi-alustøtteskinne anvendes også kun til monteringer 
i jordhøjde og på hårde overflader, hvor monteringshøjden er begrænset. Den store 
UPM ProFi-alustøtteskinne og Click-alustøtteskinnen er designet til hævede terrasser. 
Standardafstanden mellem støtteskinner for Piazza Pro er 40 cm (bolig) og 30 cm 
(kommerciel), og 35 cm for Piazza One. 

5 Gummiliste 
til lukket terrasseoverflade af yachttypen. Eliminerer elektrostatiske udladninger, 
der kan forekomme på isolerede terrasser (f.eks. tagterrasser): yderligere 
ventilationspunkter er nødvendige.

6 Fod (stor/mellem/lille) 
Til hævede terrasser med den store UPM ProFi-alustøtteskinne eller Click-alustøtteskinne.
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UPM ProFi Piazza Pro eller One på den store UPM ProFi-
alustøtteskinne: egnet til hævede terrasser

UPM ProFi patenteret Click-system til UPM ProFi Piazza Pro: 
egnet til hævede terrasser: typisk 60 % hurtigere montering

7 Click-startclips

8 Direct Fix-clips

9 Hjørnebeslag
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Silver Green

Stone Grey

Chestnut Brown

Night Sky Black Autumn Brown

Pearl Grey
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UPM ProFi Deck 150 
De bedste kompositplanker på det europæiske marked, 
som giver udendørsliv et nyt design 



Autumn Brown Chestnut BrownStone Grey Night Sky Black Silver GreenPearl Grey
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Med sit rene nordiske design og enestående ydeevne tilbyder UPM ProFi Deck 150 
en frisk og ren tilgang til udendørsliv. Plankerne, der besidder et stenlignende 
udseende, har en langvarig holdbarhed og giver en naturlig fornemmelse. Den 
ubørstede vendbare overflade har en exceptionel modstandsdygtighed over for 
pletter og den specialudviklede profil en modstandsdygtighed over for fugt og 
slag, der er den bedste i sin klasse. 

Godt design udgør hjertet af UPM ProFi Deck 150-systemet med dets Rail Step-
profil til trapper og kanter, dets endehætter med et patenteret låsesystem, en 
afdækningsliste, der er fleksibel nok til at tillade kurvede terrasser og dets 
aluminium- og gummiløsninger til en lukket terrasseoverflade.

UPM PROFI DECK 150
Til kommercielle og private formål
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10 års garanti ved private anvendelser og 
5 år ved kommercielt brug, der omfatter 
• Strukturel integritet 

Uovertruffen ydeevne 
• Overlegen modstandsdygtighed over for 

pletter: ubørstet overflade 
• Naturlig vejrpåvirkning, der resulterer i 

begrænset farvetab over tid 
• Splintfrit 
• Forbedret modstandsdygtighed over 

for ridser og slag
• Modstandsdygtighed over for slag, 

bedst i sin klasse 
• Skridsikker: våd eller tør: >36 EN15676 

Smart montering 
• Nul graders monteringshældning mulig 
• Kan monteres med en skjult T-Clip eller det 

patenterede Click-system, der typisk reducerer 
monteringstiden med 60 % 

• Unik Rail Step for professionelle trapper 
og kanter 

• Fleksible afdækningslister, der tillader 
afrundede kanter 

• Endehætter med patenteret låsesystem 

Enestående bæredygtige 
• Fremstillet i Tyskland med op til 55 % 

genanvendt plastbaseret affald fra europæiske 
industrier fra Frankrig, Tyskland, Polen og 
Storbritannien 

• Genanvendelige produkter 
• Reduceret CO2-fodaftryk ved hjælp af lokal 

europæisk logistik
• PVC-fri og i overensstemmelse med EN-71-3-

standarden inden for legetøjssikkerhed 

Uafhængigt vurderet 
• ISO 9001 Kvalitetsstyring 
• ISO 14001 Miljøstyring 
• ISO 50001 Energistyring 
• PEFC Forvaltningskæde 

25 x 150 mm  
Længde: 4 m
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UPM ProFi Deck 150 på UPM ProFi-støtteskinne (komposit): 
kun til anvendelse i jordhøjde

3a

5

3b

2b

4

1

2c

2a

1 Planker 
fås i 6 forskellige farver. 

Muligheder 
for kantliste  

2a Rail Step
den patenterede løsning til hurtige og professionelle trapper, terrasser og poolkanter.

2b Afdækningsliste
muliggør lige planker og endda planker med afrundede hjørner. 

2c Endehætter 
lukker plankernes hulrum med et patenteret låsesystem. 

Fastgørelses- 
muligheder 

3a T-clip eller Click-clip 
hurtig montering og afmontering af plankerne, hvilket muliggør termisk udvidelse og 
sammentrækning.

3b Aluskinne* 
giver en lukket terrasseoverflade, som er nem at rengøre, og som skaber en endnu stærkere 
konstruktion til krævende opgaver: yderligere ventilationspunkter er nødvendige.

4 Støtteskinne 
UPM ProFi-støtteskinnen (komposit) må kun anvendes til monteringer i jordhøjde og på hårde 
overflader. Den lille UPM ProFi-alustøtteskinne anvendes også kun til monteringer i jordhøjde 
og på hårde overflader, hvor monteringshøjden er begrænset. Den store UPM ProFi-alustøt-
te skinne og Click-alustøtteskinnen er designet til hævede terrasser. Standardafstanden mellem 
støtteskinner for Deck 150 er 40 cm (bolig) og 30 cm (kommerciel).

5 Gummiliste 
til lukket terrasseoverflade af yachttypen. Yderligere ventilationspunkter er nødvendige.

6 Fod (stor/mellem/lille) 
til hævede terrasser med den store UPM ProFi-alustøtteskinne eller Click-alustøtteskinne.
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UPM ProFi Deck 150 på UPM ProFi-alustøtteskinne og fod: 
Egnet til hævede anvendelser 

UPM ProFi patenteret Click-system til UPM ProFi Deck 150 
Egnet til hævede anvendelser: typisk 60 % 
hurtigere montering 

7 Click-startclips

8 Click Rail Step-clips

9 Direct Fix-clips

10 Hjørnebeslag

1

6

3a

4

2b 3b

2c

2a

5
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UPM ProFi Click System 

Typisk 60 % hurtigere end traditionel montering 
Præmontering ved arbejdsbordshøjde, hvilket reducerer  
•gener i ryg og knæ 
•monteringstid hos kunden 

Ingen forboring eller brug af skruer 

1 montør 
kan bygge 

10 m² terrasse 
på 1 time
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Hurtigt og ergonomisk monteringssystem til professionel brug

1. Klik clipsene ind i  
skinnerne 

2. Byg hjælpekonstruktionens 
ramme med hjørnebeslag

3. Klik fødderne på  
skinnerne

4. Klik terrasseplankerne 
på rammen

Komplet komponentspecifikation findes på www.upmprofi.dk/clicksystem
Følg altid alle instruktionerne
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 OVERSIGT 

PRODUKTDATA

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127

Længde, m 4, 5* 4, 5* Deck 150: 4, 5, 6* 3,15

Pallestørrelse, stk. 49 49 84 88

MATERIALEKRAV per m2  (omtrentlige behov for boliger)

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127

Deck 150 Deck 127

Mål, mm 25 x 140 25 x 140 28 x 150 28 x 127,5

Terrasseplanker, lbm. 7 7 6,5 7,5

Strø/skinne, lbm. 3,4 3 3 3,4

Fikseringsskrue 1 stk. pr. terrasseplanke

Montering med Click-system: ingen skruer eller værktøj

Click Clips, stk. ikke mulig 18 Click Clips** 17 Click Clips ikke mulig

Montering med clips

Clips inkl. Skruer, stk. 20 Wing Clips 18 T-Clips 17 T-Clips 22 T-Clips

Montering med Alu Rail

Alu Rail, lbm. 7 7 6,5 7,5

Skruer til Alu Rail, stk. 20 18 17 22 

Clips med montering med Alu Rail er clips ikke påkrævet

Valgfrie komponenter

Start Clip efter behov efter behov efter behov efter behov

Rail Step ikke mulig ikke mulig efter behov ikke mulig

Cover Strip efter behov efter behov efter behov efter behov

Rubber Strip, lbm. 7 7 6,5 7,5

Rubber Pad efter behov efter behov efter behov efter behov

 * Fremstilles på bestilling
 ** Click-system til Piazza Pro afhængig af tilgængelighed

UPM PROFI-TERRASSEPLANKER, 
OVERSIGT

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127

Markedets bedste UPM ProFi komposit-terrasseprodukter er udstyret med:

• WPC-terrasseplanker med lavere 
vedligeholdelse, nem rengøring og 
modstandsdygtighed over for pletter

• Ikke-børstet og barfodsvenlig overflade

• Fra 55 op til 97 % genbrugte europæiske 
plast- og fibermaterialer

• Mulighed for montering på og ifbm. Jord 
samt under vand

• Garanti på mellem 10 og 25 år
• Anvendelse i krævende erhvervsområder 

samt hjem og haver
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 OVERSIGT 

AFSTAND MELLEM STRØER, cm

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127

Beboelse 35 40 40 35

Erhverv – 30 40 –

Højtliggende steder Bolig 35 40 T-Clip: 30/Alu Rail: 40 –

 Erhverv – 30 Alu Rail: 40 –

Varme lande Bolig – – T-Clip: 30/Alu Rail: 40 –

 Erhverv – – Alu Rail: 40 –

GARANTI

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127

Struktur
Farvestabilitet
Modstandsdygtighed 
over for pletter

Struktur
Farvestabilitet
Modstandsdygtighed 
over for pletter

Struktur Struktur

Beboelse 25 år faldende 25 år faldende 10 års fuld garanti 10 år faldende

Erhverv – 20 år faldende 5 års fuld garanti –

Kontakt din lokale distributør for at få yderligere oplysninger om UPM ProFis produktgarantier.
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TILBEHØR TIL UPM PROFI-  
TERRASSEPLANKER

UPM PROFI-PRODUKTSPECIFIKATIONER TIL ALLE TERRASSEPLANKER

Formål Materiale

Alu Support Rail  
Small*
23 x 40 mm
Længde: 1,8 m

ekstra tynd profil til  
lave terrassekonstruktioner Aluminium

Alu Support Rail  
Large*
45 x 68 mm
Længde: 4 m

til ekstra brede spændvidder  
op til 110 cm Aluminium

 

Forbindelsesled til
Alu Support Rail Large*/ 
Forbindelsesled til
Click Alu Support Rail, Large**
32 x 58 / 20 x 43 mm
Længde: 0,2 m

Nem og hurtig udvidelse  
af aluminiumsunderkonstruktionen Aluminium

Rubber Pad,
størrelser S, M, L
3/8/20 x 60 x 90 mm

til små justeringer af højden  
af underkonstruktion, muliggør  
vandgennemstrømning under terrassen

Gummi

Rubber Strip
9 x 11 mm
Længde: 1 kasse = 50 m

muliggør en lukket terrasseoverflade  
og giver et yachtdæklook Gummi

Fod
Lille: 35–70, mellem: 65–155, 
Stor: 145–225 mm

nem højdejustering af  
underkonstruktion Plast

 *  Så længe lager haves
 **  Til montering med UPM ProFi Click-system

UPM ProFi Rubber Pad
• Understøtter strøer, hvis underlaget er ujævnt
• Gennemtrængelig for vand og fugt
 – Giver mulighed for vandgennemstrømning  

 under terrassekonstruktionen
 – ekstremt vandgennemtrængelig
  gummigranulat (18,000 l/t/m2)
 – Rådsikker
 – Forlænger levetiden for træstrøer
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 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

Underkonstruktionskomponenter

UPM ProFi Alu Support Rail Large
• Problemknuseren giver ekstra brede 

spændvidder op til 110 cm mellem to 
støttefødder

• Tids- og omkostningsbesparende 
montering

 –  Behov for færre fødder: Besparelserne  
 overstiger den højere pris på  
 Alu Support Rail

 – Hurtigere montering: Enkel og hurtig  
 klik-installation på UPM ProFi-fod

• Montering direkte på jorden er mulig 
med 20 mm gummipuder isat

UPM ProFi Alu Support Rail Small
• Ekstra tynd profil (23 mm) til lave  

terrassekonstruktioner
• Til minimale monteringshøjder med  

montering direkte på jorden
• Indbygget vandgennemtrængeligt gummi-  

materiale sikrer afdræning
• Monter kun direkte på hårde, flade 

overflader

UPM ProFi-forbindelsesstykke til  
Alu Support Rail Large
• Nem og hurtig forlængelse ved indsættelse
• Spildoptimeret montering 
• Tilslutning af to alustøtteskinner  

uden støttefod mulig

UPM ProFi-fod
• Klikfastgørelse til Alu Support Rail Large,  

skruefastgørelse på træstrøer
• Nem og flydende, uendelige muligheder 

for højdejustering, også når der er monteret 
strøer

• Fleksibel i alle retninger, kompenserer for  
stigninger på op til 8 %

• Understøtter op til 1195 kg pr. fod
• Afrundet fodplade forhindrer beskadigelse  

af vandtætte membraner

UPM ProFi Support Rail (komposit strø)
• Den mest økonomiske løsning til opbygning  

af underkonstruktioner til terrasser
• Monter kun direkte på hårde, flade 

overflader
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 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

UPM PROFI PIAZZA

UPM ProFi Piazza Pro eller Piazza One?
Begge planker er fremstillet med samme højtydende overflade og ekstremt holdbare materialer. 
Begge fås i samme luksuriøse farver og har samme høje indhold af genbrugsplast fra Europa. 

Med sin mere fulde profil og en 360 graders ydre skal er Piazza Pro stivere, stærkere og har 
overlegen dimensionsstabilitet: Den er simpelthen det bedste af det bedste.

Piazza Pro Piazza One

Garanti: struktur, falmen og pletter 25 år 25 år

Nul graders monteringshældning Ja Ja

Boligterrasser (afstand mellem strøer) Ja (40 cm) Ja (35 cm)

Kommercielle dæk (afstand mellem strøer) Ja (30 cm) Nej

Hurtig montering med kliksystem Ja Nej

UPM PROFI PIAZZA
Californian  
Oak 

Silver  
Teak

Brazilian
Walnut

Streaked
Ebony

Royal 
Elm

Nordic 
Ash

Red 
Padouk

UPM ProFi Piazza Pro
25 x 140 mm
Længde: 4 m

• • • • • • •

UPM ProFi Piazza One
25 x 140 mm
Længde: 4 m

• • • • • • •

UPM ProFi Piazza Cover Strip
12 x 66 mm
Længde: 4 m

• • • • • • •

UPM ProFi Support Rail (komposit strø)
40 x 60 mm
Længde: 4 m

Farve: Sort

Fastgørelsessortiment se side 42 ••Kontroller tilgængeligheden af terrassefarver hos din nærmeste forhandler.Kontroller tilgængeligheden af terrassefarver hos din nærmeste forhandler. 

Look og fornemmelse
• Sofistikerede og moderne
• Naturligt trælook

Ydeevne
• Op til 25 års plet-, falme- og strukturgaranti ved brug i boliger
• 360° højtydende kappe med Piazza Pro: Ubrudt ved riller

Enestående bæredygtige
• Lavet af 75 % genbrugspapir og postindustrielt europæisk  

plast- og papirbaseret affald
• 100 % genanvendelig: Ikke giftigt og familievenlig i  

henhold til EN71-3

Anvendelse og montering
• Til privat og erhvervsmæssig brug: UPM ProFi Piazza Pro
• Kun til privat brug: Piazza One
• 60 % hurtigere montering med UPM ProFi Click-system og  

Piazza Pro
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 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

UPM ProFi Rail Step
•Hurtig og professionel trappeløsning
•Slidbestandige terrasse trin og poolkanter 
•Passer til alle Deck 150-farver

UPM ProFi T-Clip
•Hurtig montering/afmontering 

af planker
•Muliggør termisk udvidelse af  

planker
•Store T-clips muliggør 90-graders 

plankefastgørelse

UPM ProFi Rubber Strip
•Giver et typisk skibsdæk look
•Forhindrer, at der falder snavs mellem  

planker
•Øger overfladens gnidningsmodstand
•Yderligere ventilationspunkter er 

nødvendige

UPM PROFI DECK 150
Autumn 
Brown

Chestnut 
Brown 

Stone  
Grey

Night Sky 
Black

Silver  
Green

Pearl  
Grey

Deck 150 UPM ProFi Deck 150
28 x 150 mm
Længde: 4 m (5 m og 6 m fremstilles på 
bestilling)

• • • • • •

UPM ProFi Cover Strip
12 x 66 mm
Længde: 4 m

• • • • • •

28

110

68

UPM ProFi Rail Step
68/28 x 110 mm
Længde: 4 m

• • • • • •

UPM ProFi Support Rail (komposit strø)
40 x 60 mm
Længde: 4 m

Farve: Sort

UPM ProFi Deck 150  
End Cap
27 x 149 x 23 mm

• • • • • •

UPM ProFi Rail Step  
End Cap
27/67 x 109 x 23 mm

• • • • • •

Fastgørelsessortiment se side 42 ••tilgængelig •fremstilles på bestilling •så længe lager haves

UPM PROFI DECK 150
Look og fornemmelse
• Frisk og moderne
• Seks farvenuancer inspireret af den nordiske natur

Ydeevne
• 10 års garanti på struktur
• Hul plankeprofil, 150 mm bred med høj slagstyrke

Bæredygtighed
• Fremstillet af op til 55 % genbrugte europæiske plast- og  

fiberbaserede materialer
• 100% genanvendelig: Ikke giftigt og familievenlig i henhold til EN71-3

Anvendelse og montering
• Anvendelig i krævende forretnings- og beboelsesområder
• Komplet system med tilbehør som patenteret Rail Step, 

farvematchende kantafslutningslister og endelukningshætter
• Installation med T-clips, aluskinne eller Click-system
• 60 % hurtigere montering med UPM ProFi Click-system til  

Deck 150 og Piazza Pro
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 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

SÅDAN FÆSTNER DU PLANKERNE

Formål og oplysninger Monteringsmellemrum 
mellem terrasseplanker Materiale Beløb  

i kasse

Lille T-Clips til 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
12 x 22 x 45 mm

sådan fæstner du plankerne 6mm Komposit 100 + 
skruer

Stor T-Clips til 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
12 x 22 x 63 mm

sådan fæstner du plankerne 6mm Komposit 100 + 
skruer

Wing-clips til
Piazza One
13 x 25 x 30 mm

sådan fæstner du plankerne 6mm Komposit 100 + 
skruer

Alu Rail til  
Deck 150
22 x 22 mm
Længde: 4 m

alternativ til montering med clips 6mm Aluminium

Alu Rail til 
Piazza One
12 x 18 mm
Længde: 4 m

alternativ til montering med clips 6mm Aluminium

Alu Rail til 
Piazza Pro
12 x 18 mm
Længde: 4 m

alternativ til montering med clips 6mm Aluminium

Start Clips til 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
10 x 20 mm

til montering af start- og slutplanker Stål 50 + 
skruer

Start Clips til  
Piazza One
14 x 20 mm

til montering af start- og slutplanker Stål 50 + 
skruer

Kasse med fikseringsskrue 
Stor, 115 stk.*
4 x 40 mm

til brug sammen med komposit eller  
trækonstruktion A4-stål

Kasse med fikseringsskrue 
Lille, 100 stk.**
4 x 26 mm

til brug med Alu Support Rail A4-stål

 *  Medfølger i standardkasser med T-Clips og Wing Clips
 **  Medfølger i særlige kasser med T-Clips og Wing Clips til Alu Support Rail

UPM ProFi Cover Strip
• Fleksibel profil muliggør lige  

eller buede kanter
• Passer til alle Piazza- og  

Deck 150-farver

UPM ProFi Alu Rail
• Giver en lukket terrasseoverflade, 

som er nem at rengøre
• Ekstra forstærkning til unormale 

belastninger
• Yderligere ventilationspunkter er 

nødvendige
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UPM PROFI CLICK-SYSTEMKOMPONENTER

Formål Materiale

Click Clip 
27 x 27 x 43 mm

hurtig og fast montering af  
terrasseplanker uden skruer Plast

Click Alu Support Rail til Deck 150
42 x 68 mm
Længde: 4 m

med huller boret for hver 156 mm til  
Click Clips, der spænder op til 100 cm Aluminium

Click Alu Support Rail til Piazza Pro
42 x 68 mm
Længde: 4 m

med huller boret for hver 146 mm til  
Click Clips, der spænder op til 100 cm Aluminium

Forbindelsesled til
Click Alu Support Rail Large
20 x 43 mm
Længde: 0,2 m

spildoptimeret, på langs  
forbindelsesled til støtteskinner Aluminium

Hjørnebeslag
25 x 60 x 60 mm

90 graders forbindelsesled til  
støtteskinner Stål

Fod
Lille: 35–70 mm, mellem: 65–155 mm,  
Stor: 145–225 mm

muliggør hævede terrasser fra  
35 til 225 mm Plast

Direct Fix Clips
10 x 28 x 28 mm

gør, at plankerne forbliver  
på plads Stål

Click Start Clip
35 x 24 x 50 mm

muliggør hurtig montering af  
første og sidste planke Aluminium

Click Rail Step Clip
38 x 19 x 50 mm

muliggør hurtig montering af  
Rail Step til kanter på terrassegulvet Aluminium

Lyddæmpende tape
1 x 6 mm
Længde: 33 m

Dæmper lydvibrationer Gummi

UPM PROFI CLICK-
SYSTEMKOMPONENTER

• Ultrahurtig klikmontering: 2,5 gange hurtigere 
end traditionel montering

• Hjælpekonstruktionen kan forberedes i et 
arbejdsbords højde, hvilket skåner ryg og knæ

• Forboring eller skruer er ikke nødvendige 
• Pre-fabrikerede løsninger er også en 

mulighed for at minimere monteringstid,  
støj og snavs hos kunden

til brug med UPM ProFi Deck 150- og Piazza Pro-terrasseplanker
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PRODUKT

Produktgruppe Produktnavn Basisenhed EANkode Produktkode Varekode

UPM ProFi Piazza Pro UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 4000 M 6438214009405 501421 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 5000 M 6438214009504 501422 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 4000 M 6438214009511 501423 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 5000 M 6438214009528 501424 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 4000 M 6438214009535 501425 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 5000 M 6438214009542 501426 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 4000 M 6438214009559 501427 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 5000 M 6438214009566 501428 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 4000 M 6438214009955 501512 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 5000 M 6438214009979 501514 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 4000 M 6438214009986 501515 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 5000 M 6438214009993 501516 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 4000 M 6438214010005 501517 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 5000 M 6438214010012 501518 39259080

UPM ProFi Piazza One UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 4000 M 6438214009207 501390 39259080

UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 5000 M 6438214009306 501400 39259080

UPM ProFi Piazza One Silver Teak 4000 M 6438214009214 501391 39259080

UPM ProFi Piazza One Silver Teak 5000 M 6438214009313 501401 39259080

UPM ProFi Piazza One Californian Oak 4000 M 6438214009221 501392 39259080

UPM ProFi Piazza One Californian Oak 5000 M 6438214009320 501402 39259080

UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 4000 M 6438214009238 501393 39259080

UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 5000 M 6438214009344 501404 39259080

UPM ProFi Piazza One Red Padouk 4000 M 6438214009863 501503 39259080

UPM ProFi Piazza One Red Padouk 5000 M 6438214009870 501504 39259080

UPM ProFi Piazza One Royal Elm 4000 M 6438214009894 501506 39259080

UPM ProFi Piazza One Royal Elm 5000 M 6438214009900 501507 39259080

UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 4000 M 6438214009924 501509 39259080

UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 5000 M 6438214009931 501510 39259080

UPM ProFi Deck 150 UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 4000 M 6438214000105 500000 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 5000 M 6438214003984 500638 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 6000 M 6438214003557 500640 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 4000 M 6438214003793 500636 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 5000 M 6438214000242 500061 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 6000 M 6438214001911 500070 39259080

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 4000 M 6438214000068 500016 39259080

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 5000 M 6438214003939 500622 39259080

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 6000 M 6438214003946 500624 39259080

UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 4000 M 6438214000075 500020 39259080

UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 5000 M 6438214000211 500065 39259080

UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 6000 M 6438214001935 500219 39259080

UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 4000 M 6438214003281 500280 39259080

UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 5000 M 6438214003298 500616 39259080

UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 6000 M 6438214003304 500617 39259080

UPM ProFi Deck 150 Silver Green 4000 M 6438214003564 500669 39259080

UPM ProFi Deck 150 Silver Green 5000 M 6438214003571 500670 39259080

UPM ProFi Deck 150 Silver Green 6000 M 6438214003588 500671 39259080

UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 4000 M 6438214006824 501025 39259080

UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 5000 M 6438214006831 501026 39259080

UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 6000 M 6438214006848 501027 39259080

Terra 127 Terra Deck 127 Grey 3150 M 6438214005223 500837 39259080

Click System Click Alu Support Rail for Deck 150 4000 M 6438214007906 501220 76042990

UPM ProFi Connector Click Alu Sup Large PCE 6438214008002 501221 76042990

UPM ProFi Click Start Clip, box PCE 6438214008019 501222 73209090

UPM ProFi Click Rail Step Clip, box PCE 6438214008026 501223 73209090

UPM ProFi Corner Piece, box PCE 6438214008033 501224 73209090

UPM ProFi Direct Fix Clip, box PCE 6438214008040 501225 73209090

UPM ProFi Click Clip Box PCE 6438214008163 501241 39259080
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UPM ProFi Quiet Tape, 33m per roll PCE 6438214008743 501330 39191080

Piazza pro click alu support 4000 M 6438214009702 501482 76042990

Support Rail UPM ProFi Support Rail Black 4000 M 6438214000358 500048 39259080

Cover Strip UPM ProFi Cover Strip Stone Grey 4000 M 6438214000549 500031 39259080

UPM ProFi Cover Strip Autumn Brown 4000 M 6438214000495 500042 39259080

UPM ProFi Cover Strip Night Sky Black 4000 M 6438214000518 500043 39259080

UPM ProFi Cover Strip Chestnut Brown 4000 M 6438214003311 500287 39259080

UPM ProFi Cover Strip Silver Green 4000 M 6438214006336 500981 39259080

UPM ProFi Cover Strip Pearl Grey 4000 M 6438214006855 501034 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Streaked Ebony 4000 M 6438214009351 501407 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Californian Oak 4000 M 6438214009368 501408 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Silver Teak 4000 M 6438214009375 501409 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Brazilian Walnut 4000 M 6438214009382 501410 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Red Padouk 4000 M 6438214009887 501505 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Royal Elm 4000 M 6438214009917 501508 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Nordic Ash 4000 M 6438214009948 501511 39259080

Alu Rail UPM ProFi Alu Rail for Piazza Pro 4000 PCE 6438214010029 501519 76042990

UPM ProFi Alu Rail for Piazza One 4000 PCE 6438214007838 501190 76042990

UPM ProFi Alu Rail 4000 M 6438214000907 500256 76042990

Wing Clips 25 UPM ProFi Wing Clip Small for Alu, BL, B PCE 6438214007104 500954 39259080

UPM ProFi Wing Clip Small Black, 115S, B PCE 6438214009818 501494 39259080

TClips UPM ProFi T-Clip Small, Black, 115 S, B PCE 6438214009801 501493 39259080

UPM ProFi T-Clip Large, Black, 115 S, B PCE 6438214009825 501495 39259080

R, T-Clip Small, Black, B PCE 6438214002024 500903 39259080

R, T-Clip Large, Black, B PCE 6438214002437 500911 39259080

UPM ProFi T-Clip Small for Alu, Black, B PCE 6438214009412 501429 39259080

Rail Step UPM ProFi Rail Step Stone Grey +1A 4000 M 6438214001508 500331 39259080

UPM ProFi Rail Step Autumn Brown 4000 M 6438214001539 500350 39259080

UPM ProFi Rail Step Night Sky Black 4000 M 6438214001553 500392 39259080

UPM ProFi Rail Step Chestnut Brown 4000 M 6438214001560 500393 39259080

UPM ProFi Rail Step Silver Green 4000 M 6438214003892 500681 39259080

UPM ProFi Rail Step Stone Grey +1B 4000 M 6438214006893 501010 39259080

UPM ProFi Rail Step Pearl Grey 4000 M 6438214006879 501036 39259080

Accessories Start Clip Deck 150, Piazza Pro,Terra, B PCE 6438214004929 500794 73209090

UPM ProFi Start Clip for Piazza One, box PCE 6438214004936 500795 73209090

Rubber Strip Universal M 6438214007845 501200 40169300

Screw Box Small, 100 pcs, 4*26 mm PCE 6438214009603 501461 73181210

Screw Box Large, 115 pcs, 4*40 mm PCE 6438214009733 501486 73181210

UPM ProFi Alu Support Rail Large 4000 M 6438214005155 500822 76109090

UPM ProFi Connector for Alu Support Rail Large PCE 6438214007128 501093 76042990

UPM ProFi Alu Support Rail Small 1800 M 6438214005162 500823 76109090

UPM ProFi Rubber pad 20 mm, Box PCE 6438214010050 501523 40169997

UPM ProFi Rubber pad 3 mm, Box PCE 6438214010067 501524 40169997

UPM ProFi Rubber pad 8 mm, Box PCE 6438214010074 501525 40169997

UPM ProFi Foot Large C PCE 4012271072477 501203 39259080

UPM ProFi Foot Medium C PCE 4012271072460 501202 39259080

UPM ProFi Foot Small C PCE 4012271072453 501201 39259080

End Cap AB for Rail Step, box PCE 6438214007418 501122 39259081

End Cap CB for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007227 501104 39259082

End Cap AB for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007364 501117 39259083

End Cap CB for Rail Step, box PCE 6438214007241 501106 39259084

End Cap NSB for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007371 501118 39259085

End Cap NSB for Rail Step, box PCE 6438214007401 501121 39259086

End Cap PG for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007395 501120 39259087

End Cap PG for Rail Step, box PCE 6438214007432 501124 39259088

End Cap SG for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007203 501102 39259089

End Cap SG for Rail Step, box PCE 6438214007210 501103 39259090

End Cap SiG for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007234 501105 39259091

End Cap SiG for Rail Step, box PCE 6438214007258 501107 39259092
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UPM ProFi komposit-terrasseprodukter er blevet designet 
til professionelle. Uanset om det er til offentlig eller privat 
anvendelse, anbefaler vi at bruge kompetente professionelle 
montører til montering af terrasseplankerne. Nu hvor vi taler 
om produkter, så tilbyder vi et samlet terrasseplankesystem for 
robust og hurtig montering, såvel som patenteret tilbehør. Og 
nu hvor vi taler om kompetence, så tilbyder vi fysisk og online 
træning til professionelle tømrere for at sikre en højkvalitets 
finish helt nede fra jorden (hjælpekonstruktion) og op på det 
øverste niveau (terrasseoverflade). 

Vores produkter kan fås til konkurrencedygtige priser og med 25 års garanti. Det 
flotte udseende og prisbelønnede design er værdsat af mange slutkunder over 
hele Europa. UPM Biocomposites, den europæiske kompositproducent har drevet 
forretning i mere end 15 år. Genbrugt plast og etiketaffald fra hele Europa får et 
nyt langt liv. Vi kan således tilbyde Europas mest bæredygtige terrasseprodukter. 

Services for montører

Designet til professionelle, 
robust og hurtigere montering

Træning for professionelle 
montører

Teknisk support under 
store projekter

Deck Planner til planlægning 
og visualisering af terrassen 
inden montering

 TIL MONTØRER 

Step-by-step instructions on how to become a professional installer

Send your contact details to us
via application form

Join a training session about
UPM ProFi Professional Deck

Installer Programme

After training, you will receive
professional installer

certification

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Your business contact

information will be shared on
our web page “Find nearest

installer”.

Go to application form
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UPM ProFi er et af de førende mærker 
inden for kompositplanker i Europa. I over 
10 år har vi haft førerpositionen med vores 
smudsafvisende overflader, attraktive 
udseende og pålidelige ydeevne. Ved at 
tilbyde både traditionelle trælook og friske 
moderne design appellerer UPM ProFi til 
langt de fleste slutkunders smag. 

Vi ved, at vores samarbejdspartnere er en vigtig del af 
forsyningskæden og har udviklet en fuld supportpakke, 
der gør salg både nemt og profitabelt.

Vores kære partnere, distributører og forhandlere repræ-
senterer UPM ProFi-produkter, der er nemme at købe, 
nemme at opbevare og nemme at sælge. Vi opererer 
lokalt i Europa med fabrikker i Tyskland og indkøber 
råmaterialerne primært på det europæiske kontinent.

Vores produkter har korte leveringstider, og distributører 
kan kontakte vores lokale salgsteam såvel som den tekniske 
support. Derudover er vores onlinetjenester i kontinuerlig 
udvikling og de hjælper vores distributører med at øge 
deres UPM ProFi-salg og -forretning på deres markeder.

Lokal europæisk produktion,  
lokalt salg og teknisk support 

Services for distributører

Lokale salgsrepræsentanter tilgængelige 
over hele Europa
Vi har et netværk af key account managers over hele 
Europa, der står til rådighed for personalet med teknisk 
support til filialens personale såvel som til kunder.

Komplet udvalg af salgsfremmende værktøjer
Et bredt udvalg af salgsfremmende værktøjer, herunder 
udstillingsstativer, brochurer og prøvematerialer såvel 
som forskellige digitale værktøjer.

Online marketingsupport
Er du på udkig efter UPM ProFi-marketingmateriale? 
Kontakt os og bed om adgang til vores Extranet, som 
indeholder følgende opdaterede oplysninger til vores 
kunder:
•Nyeste produktløbesedler og brochurer
•Referencemateriale og produktbilleder i høj kvalitet
•Garantidokumenter
•Videomateriale

Deck Planner til planlægning online
Vores nyligt fornyede Deck Planner giver kunder, 
montører og slutkunder mulighed for at planlægge 
deres terrasse og udarbejde en komplet liste over de 
materialer, der er nødvendige for projektet.

 TIL DISTRIBUTØRER 
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Designet og fremstillet i Finland og Tyskland. UPM ProFi-
produkterne har sat nye standarder inden for landskabs-
arkitektur, byplanlægning og haveplanlægning. 
Komposit plankerne har fået tildelt Green Good Design 
Award og bruges i flere internationale prisvindende 
arkitekturdesignprojekter.

Det er virkeligt et materiale til vores tid. Et højtydende kompositmateriale, der er 
fremstillet i Europa og lavet af genbrugt europæisk affald.

Materialeinnovationen – som kaldes UPM ProFi – blev opfundet i 2005. Det 
nye kompositmateriale tilbød bedre farveholdbarhed og modstandsdygtighed 
over for pletter end traditionelle wpc-planker. Over 60 % af råmaterialerne til 
det nye kompositmateriale kunne fremstilles af affald fra selvklæbende mærkater. 
Tidligere fandtes der ingen genindvindingsløsning for dette affald.

Et årti senere blev der opfundet endnu flere produktionsløsninger. Vi genbruger 
komplekse papir- og plastmaterialer fra forbrugs- og produktionsaffald.

Ingen genveje til en cirkulær økonomi.

UPM ProFi WPC-produkter
•er lavet af genbrug og kan genbruges
•er fri for gift
•har lav CO2-udledning
•giver LEED-point

Prisbelønnet design til udendørsliv
Adskillige velrenommerede arkitekter og designere har sat sin lid til UPM ProFis 
træ-/plast-komposit i urbane designprojekter og andre offentlige WPC-
projekter: Shigeru Ban, Tom Dixon og Tobias Rehrberger har samarbejdet 
med os.

Med høj farveholdbarhed, modstandsdygtighed over for pletter og en garanteret 
strukturel integritet på 25 år tilbyder vores produkter de bedste egenskaber i sin 
klasse for terrasseprojekter. Der findes et bredt udvalg af sofistikerede farvetoner 
og smarte monteringssystemer, der sikrer en professionel, solid og langvarig 
finish for din terrasse.

Priser: German Design Award, Green Good Design osv.
Services: Support ved store projekter

Et nutidigt materialevalg, belønnet 
med europæisk designpris

 FOR ARKITEKTER OG BEREGNERE 
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 MONTERINGSSYSTEM 

For at få det bedste ud af din terrasse er det under 
monteringen nødvendigt at tage højde for, at planker af 
kompositmateriale opfører sig anderledes end træplanker. 
Følg altid UPM ProFis monteringsanvisninger fuldt ud. Hvis 

du ikke gør det, kan det forringe din terrasses ydeevne 
og gøre din UPM ProFi-produktgaranti ugyldig. Følgende 
punkter fremhæves, men skal ikke ses som et alternativ til 
at følge de komplette instruktioner.

0%

1-1,5%

FØLG ALTID UPM PROFIS 
KOMPLETTE MONTERINGSVEJLEDNING,
som findes på www.upmprofi.com og i boksene med TClips og Wing Clips.

1x i midten af hver planke

12

   > 20°C

> 20 °C

≤ 20°C

≤ 20 °C

e.g. 40° C change in
temperature = 6 mm expansion/
contraction in 4 m board

0 mm (no gap)3 mm

   > 20°C

> 20 °C

≤ 20°C

≤ 20 °C

e.g. 40° C change in
temperature = 6 mm expansion/
contraction in 4 m board

0 mm (no gap)3 mm

1. Under alle omstændigheder skal underkonstruktionen være formet til en stiv 
ramme, der ikke kan bevæge sig, være godt ventileret og være monteret, så 
regnvand nemt kan løbe væk.

2. UPM ProFi komposit strøen og den lille alustøtteskinne må kun monteres på 
flade, permanent bærende overflader og fastgøres til jorden i intervaller på 
1 meter. Hævede terrasser kan bygges på en stiv ramme, der er fremstillet med 
en stor UPM ProFi-alustøtteskinne og UPM ProFi-fødder eller godkendt træ 
(hårdt træ, holdbarhedsklasse 1).

3. Plankerne af kompositmateriale har lavere fugtabsorption end træplanker og 
er mindre tilbøjelige til at svulme i vådt vejr. Men de udvider sig og trækker 
sig sammen i længden, når temperaturen ændres. Det er også normalt, at 
resterende forarbejdningsspændinger kan resultere i en lille afkortning af 
plankerne i de første år efter monteringen. Typisk vil der kun være tale om 
0,5 mm for Piazza pro og ca. 1,5 mm pr.m for Piazza One, Deck 150 og op 
til 3 mm Terra 127. Hvis der monteres i varmt vejr (plankernes temperatur er 
over 20°C), må der ikke være noget mellemrum i enderne af plankerne. Hvis 
plankerne er under 20°C, skal der være en afstand på 3 mm for planker på 
4 m (Undtagen Piazza Pro som skal have 6 mm) og 4 mm for planker på 6 m.

4. Terrassen skal monteres, så de små mellemrum i enderne, hvor plankerne 
mødes, er en del af designet. Du kan f.eks. justere plankerne, så mellemrummet 
danner en lige linje, ændre retningen på plankerne eller bruge en tvær-bort, 
der er monteret i en vinkel på 90 grader i forhold til hovedområdet.

5. UPM ProFi T-clips, Wing-clips 
og aluskinner er alle designet til 
at muliggøre termisk udvidelse 
og sammentrækning på langs. 
For at sikre, at plankerne forbliver 
på plads, og at mellemrummene 
er på linje, skal hvert planke 
fastgøres direkte gennem 
plankenoten til understrukturen 
med en skrue.

6. Til sammenføjning af terrasse-
plankernes ender skal der 
anvendes to Støtteskinner/strøer, 
hvor de mødes. Hver plankeende 
skal fastgøres med sine egne clips. 
For enden af plankerne er det 
maksimalt tilladte planke udhæng 
på Piazza Pro og Deck 150 er 
50 mm. Terra 127 og Piazza One 
max. 30 mm. Det er ikke tilladt at 
have planke udhæng på Piazza 
One, hvis plankeenderne skal 
fastgøres til underkonstruktionen 
med Wing-clips.
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 VEDLIGEHOLDELSE AF TERRASSE 

Minimal vedligeholdelse
 
UPM ProFi Deck er konstrueret, således at det kræver 
ekstremt lidt vedligeholdelse: Der er ikke brug for hverken 
sandblæsning, oliering eller lakering. Men lige som med 
enhver anden udendørs gulvoverflade er regelmæssig 
rengøring og korrekt pleje nødvendigt for at sikre, at plankerne 
bevarer deres flotte udseende i mange år.

1. Ved at sørge for at feje blade og andet affald væk kan du 
minimere behovet for at vaske terrassen.

2. Varmt vand og en blød børste er ofte nok til at fjerne støv 
og snavs. Almindeligt rengøringsmiddel fra husholdningen 
kan også tilsættes til vandet, uden at plankerne 
beskadiges. 

3. En højtryksrenser anbefales til mere grundig rengøring. En 
smal vandstråle er mest effektiv. For at undgå at beskadige 
plankernes overflade må der ikke anvendes mere end 
80 bar tryk, og stråledysen skal holdes mindst 35 cm 
fra plankerne. Vandets temperatur må ikke være over 
40°C. Terrassen bør først sprøjtes med en opløsning med 
rengøringsmiddel og derefter forsigtigt skrubbes med en 
børste og til sidst skylles med højtryksrenseren.

4. Takket være den teknologi, som giver UPM ProFi-
plankerne en lukket overflade, kan spildt olie og fedt 
normalt fjernes, uden at der dannes pletter. Det spildte 
skal fjernes, og overfladen skal rengøres, så hurtigt 
som muligt (helst inden for 3 timer) med varmt vand og 
rengøringsmiddel. Skulle der sidde en fedtplet tilbage, 
kan den fjernes med et almindeligt pletfjerningsmiddel. 
Terrassen skal skylles grundigt efter rengøring med varmt 
vand. Det anbefales at placere en grillmåtte under grillen.

5. Blegemiddel og slibende rensematerialer må ikke 
anvendes på UPM ProFi-terrasseprodukter. 

6. For terrasser med megen aktivitet, såsom kommercielle 
eller offentlige anvendelser, anbefales regelmæssige 
eftersyn af terrassekonstruktion.

Farver der holder
 
I modsætning til mange traditionelle WPC- og træterrasser 
udsættes UPM ProFi-terrasser ikke for den typiske gråtonings-
effekt. Hvis de vedligeholdes korrekt, får de heller ikke de 
mørke pletter efter spild eller mugvækst, som man ser på andre 
terrasser. UPM ProFi Piazza er særligt modstandsdygtig over 
for falmen af farver. UPM ProFi Deck 150 & Terra 127 bliver 
gradvist lysere med tiden: Rengøring med en højtryksrenser 
og en børste bibeholder produktets oprindelige farve. På 
højtliggende steder kan den stærkere UV-stråling fremskynde 
den naturlige vejrpåvirkning. UPM ProFi Piazza og Deck 150 
anbefales til sådanne områder.

Hvis der efterlades snavs eller affald på Deck 150 eller  
Terra 127 i ugevis ad gangen, kan det resultere i misfarvning.

VEDLIGEHOLDELSE OG VEJRBESTANDIGHED: 
Hvad man skal gøre, og hvad man kan forvente

BEMÆRK  
Vedrørende alle UPM ProFi-produkter:

I stærkt solskin vil mørke planker opnå en højere temperatur 
end lyse planker. På sådanne solrige og vindbeskyttede 
steder skal du sørge for at kontrollere plankernes 
temperatur, før du får direkte kontakt med huden, f.eks. hvis 
du går på bare fødder. 

Som med alle materialer ses snavs tydeligere på lyse 
farver sammenlignet med mørke farver og kræver muligvis 
mere intensiv rengøring. 

Der kan være mindre farvevariationer mellem forskellige 
produktbatches. 

Elektrostatisk ladning kan forekomme under 
visse omstændigheder. og der er gode råd i 
monteringsvejledningen om, hvordan du minimerer den.

Der findes fuldstændige oplysninger om montering og 
pleje af UPM ProFi-produkter i de nyeste monterings-, 
rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner  
på www.upmprofi.com.

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown og Pearl Grey

Eksempler på typiske farveændringer over tid
UPM ProFi Piazza Streaked Ebony
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Fem trin til en perfekt terrasse 

2. Lav en plan 
Brug vores online Deck Planner til at designe din terrasse 
Du vil modtage en detaljeret materialeliste og tegninger.

5. Vedligehold dine terrasseplanker 
UPM ProFi-planker kræver meget lidt vedligeholdelse, men følg 
dog disse simple regler for at maksimere terrassens levetid.

1. Bliv inspireret 
Se hele vores kollektion af terrasser og 
anbefalinger fra den virkelige verden.

4. Følg vejledningen, når du monterer 
Hvad enten du er en professionel montør eller du selv står for 
monteringen, skal du altid følge monteringsvejledningen og 
gældende lokale bygningsreglementer.

3. Bestil en prøve, og lokaliser din nærmeste forhandler 
Få eksperthjælp til at beslutte, hvilke produkter du skal købe.
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