UPM ProFi

®

BEDST I SIN KLASSE
UDENDØRSLIV

Højtydende terrasseplanker
Fremstillet i Tyskland med et højt indhold
af europæiske genbrugsmaterialer.

Terrasseplanker du kan elske fire gange mere
• Prisbelønnet design
Gør fritiden mere stilfuld
• Ægte bæredygtighed
Lokalt produceret, genbrug af lokale materialer
• Garanteret ydeevne
Op til 25 års garanti: farvestabilitet,
modstandsdygtighed over for pletter og strukturel integritet
• Familievenlige
Fri for splinter, minimal vedligeholdelse og toksinfri
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Du kan være en

35 m2 af
terrasseplanker =
op til 500 kg plastik- og
papiraffald uden at gå på
kompromis med den høje
ydeevne.
Dette svarer til den
gennemsnitlige mængde af
kommunalt affald i EU pr.
indbygger.

I sidste fase af
livscyklussen kan
plankematerialet
enten genbruges eller
genanvendes, da det
er 100 procent fri for
toksiner.

Dette binder
over 800 kg CO2.
CO2 bundet i terrasse
planker er lig med mere end
4 måneders gennemsnitli
ge emissioner fra en bil,
der kører i Europa.
Terrasseplanker
har en lang levetid
med op til 25 års garanti ved anvendelser i
boliger.
Dette opbygger en kulstofemissionsopbevaring til
en generation.
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del af løsningen
Ved at vælge UPM ProFi-planker hjælper du med at løse Europas problem
med plastikaffald og opbygge Europas cirkulære økonomi.
Vi giver nyt liv til Europas gamle vaske- og shampooflasker af plastik samt
til affald af papir- og plastetiketter.

+
Affald fra forbrugerplast

Affald fra industriplast
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Piazza Californian Oak
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UPM PROFI PIAZZA
Europas smukkeste og mest højtydende
terrasseplanker med et naturligt udseende af træ
Piazza One – til anvendelse i boliger
Piazza Pro – til anvendelse i boliger og til
erhverv
Piazza Brazilian Walnut

• 7 naturlige træfarver
• Højtydende skal og en ultra slidstærk kerne: 75% genbrugsmateriale
• Op til 25 års garanti: farvestabilitet, modstandsdygtighed over for pletter og
strukturel integritet
• Fremstillet i Tyskland

Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Royal Elm

Nordic Ash

Red Padouk

Piazza Silver Teak
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UPM PROFI DECK 150
Europas fineste design-terrasse til udendørsliv

Deck 150 Night Sky Black

Deck 150 Stone Grey

Deck 150 Chestnut Brown

• 6 rene og klare farvenuancer til moderne udendørsliv
• Slidstærk overflade med modstandsdygtighed over for pletter,
ultraholdbar og slagfast kerne.
• Op til 10 års strukturel garanti: 55% genbrugsmateriale
• Til boligformål og erhvervsmæssig brug: Patenteret system,
der bla. omfatter trin og trappetrins profil løsning
• Fremstillet i Tyskland

Pearl Grey

Deck 150 Silver Green
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Silver Green

Stone Grey

Night Sky Black

Chestnut Brown

Autumn Brown

Deck 150 Pearl Grey
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UPM PROFI DECK
smart tilbehør
Detaljer er vigtige
Vores planker er designet til at holde
hele livet. Vores patenterede smarte
tilbehør gør forskellen mellem en
terrasse, du kan elske fire gange så højt,
og en, der bare er OK.
Yderligere oplysninger om tilbehør på
www.upmprofi.com hjemmeside.

Deck 150 Stone Grey

Skjult
clips-system

Fleksibel
Afdækningsliste
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UPM ProFi Click-System
Hurtigt og ergonomisk monteringssystem til professionel brug
• Ultrahurtig montering – op 2,5 gange hurtigere end traditionel montering
• Ergonomisk – kan forberedes ved arbejdsbordshøjde
• Nemt – ingen forboring eller brug af skruer
• Høj kvalitet og holdbare komponenter
• Praktisk til mange terrasseplanker
Komplet komponentspecifikation findes på www.upmprofi.com/click-system
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Sådan starter du din udendørs
kærlighedsaffære
1
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GOD FORNØJELSE
Lær, hvordan du vedligeholder din terrasse og
hvad den holder til på hjemmesiden.

MONTER KORREKT
Følg altid monteringsvejledningen.
Find en certificeret montør på find forhandler linket.
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Vær en del af løsningen
Klassens bedste terrasser, lavet i Tyskland
med genbrugt europæisk plastbaseret affald
www.upmprofi.com

BBRO DA 11/2021 Denmark Copyright UPM ProFi

FIND NÆRMESTE FORHANDLER
OG FÅ PRØVER
Brug linket Find forhandler.

OPRET PLANEN
Brug UPM ProFi's Deck Planner til at hjælpe dig
med at planlægge terrasse.
Se hele produktudvalget og tilbehør i sortiment
oversigten.

UPM Kymmene Corporation forbeholder sig ret til at ændre og justere oplysningerne i denne brochure. Oplysningerne
i dette dokument var korrekte på publikationstidspunktet. Den senest opdaterede version findes på www.upmprofi.com.

BLIV INSPIRERET
Find inspiration og anbefalinger.

