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UPM ProFi: terassi, 
jota voit rakastaa 

neljä kertaa enemmän

asumiseen 
palkittu muotoilu ja vaivaton ylläpito

elämiseen 
jopa 25 vuoden takuu, suunniteltu toimimaan ja 
kestämään niin kotona kuin julkisessa käytössä

perheelle 
ei tikkuunnu ja ylivoimainen tahran-, naarmun- ja 

värienkestävyys: terassi kaikille sukupolville

tulevaisuuttamme varten 
Eurooppalainen menestystarina: suunniteltu Suomessa 
ja valmistettu Saksassa kierrätetystä muovipohjaisesta 

jätteestä eri puolilta Eurooppaa.

Sisällysluettelo
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Näistä syistä on turvallista sanoa, että UPM ProFi on 
Euroopan luokkansa paras terassilauta.

Terassin on näytettävä hyvältä, kun se asennetaan: sen on edelleen 
näytettävä hyvältä vielä vuosien asumisen, leikkimisen, roiskeiden, juomien 
läikyttämisen ja illallisten jälkeen. Tarvitset pinnan, joka kestää tahroja 
ja naarmuja, joka pitää värinsä vuosien ajan, joka ei turpoile, halkeile, 
rikkoudu tai lahoa. UPM ProFi -terassilaudoituksen suorituskyky on taattu. 

Paljaalle jalalle ystävällinen tarkoittaa muutakin kuin tikkuuntumattomuutta. 
Terassin tulisi tuntua luonnolliselta, ja oltava samalla tarpeeksi luja 
kestämään korkokenkien ja saappaiden aiheuttamat kolhut ja naarmut 
(puhumattakaan huonekaluista, kukkaruukuista ja grillistä). Vuodesta 
2007 lähtien UPM ProFi -terasseja on asennettu ympäri Eurooppaa 
napapiirin pohjoispuolelta Välimerelle saakka, niin yksityiskoteihin kuin 
ravintoloihin ja hotelleihin. 

Turvallisuus on UPM:n suunnittelun ytimessä. Olipa kyseessä sitten raskas 
kantamus sateessa tai juokseminen uima-altaan luona, terassi ei saa olla 
liukas, olipa se märkä tai kuiva.

Haluat terassin, joka ei lahoa, mutta jossa ei myöskään ole myrkyllisiä 
aineita. Terassin, joka on turvallinen lapsille eurooppalaisia leluja 
koskevan standardin mukaisesti. Terassi, joka ei sisällä PVC:tä ja jonka 
hukkapalat voidaan hävittää turvallisesti normaalin kotitalousjätteen 
mukana. 

Todellista kestävää kehitystä: monet väittävät sitä, mutta vain harvat 
elävät sen mukaan. Komposiitti- ja puuterassilautoja kuljetetaan 
tuhansia kilometrejä toiselta puolelta maailmaa Eurooppaan. Toiset taas 
valmistavat komposiittia Euroopassa sekoittamalla sahanpurua ja muovia. 
Me teemme valmistuksen toisella tavalla – ja paremmin. Keräämme 
eurooppalaisista jätteistä vanhat shampoo- ja pesuainepullot sekä paperi- 
ja muovietikettijätteen, ja valmistamme niistä Saksassa hienoja uusia 
eurooppalaisia tuotteita, jotka voidaan kierrättää uudelleen.

Jos olet ammattiasentaja, tiedät, miten tärkeä arvo on hyvällä 
suunnittelulla. UPM ProFi terassit on kokonainen järjestelmä: se on 
kehitetty nopeasti asennettavaksi, kestämään vuosikymmeniä ja 
ominaisuuksilla, jotka mahdollistavat ammattimaisen viimeistelyn.

Esittelyssä 
luokkansa parhaat 
terassit Euroopassa

•Palkittu muotoilu
•Erinomaiset ominaisuudet
•Ainutlaatuinen kestävyys
•Vastinetta rahalle
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Jopa 25 vuoden takuu:
• Tahrankestävyys
• Värinkestävyys
• Rakenteellinen kestävyys

Ylivoimainen suorituskyky 
• Luokkansa johtava värinkestävyys 

& tahrankestävyys 
• Ei tikkuja
• Parannettu naarmujen ja iskujen kestävyys
• Ei liukas: märkänä tai kuivana: >36 EN15676

Fiksu asennus 
• Ei vaadi kaatoa
• Patentoitu Click System -asennus säästää 

tyypillisesti 60 % asennusaikaa 
• Ainutlaatuinen porraslauta portaita ja 

reunoja varten 

Ainutlaatuinen, kestävä valinta 
Valmistettu Saksassa jopa 75 % muovipohjaisesta 
kierrätetystä kuluttaja- ja teollisuusperäisestä 
jätteestä, joka tuodaan Ranskasta, Saksasta ja 
Italiasta, Alankomaista, Puolasta ja Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta. 
• 100 % kierrätettävissä
• Hiilijalanjälki minimoitu paikallisen 

eurooppalaisen logistiikan avulla 
• PVC-vapaa & turvallinen EN-71-3-

lelustandardin mukaisesti

Riippumattomasti arvioitu 
• PEFC alkuperäketjun seuranta
• ISO 9001 laadunhallinta
• ISO 14001 ympäristöjärjestelmä 
• ISO 50001 energianhallinta 

Katso tuotesivuilta tarkemmat tiedot kustakin tuotteesta 
ja sovelluksesta.
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Edistynyt kierrätysteknologia tuo uutta 
elämää Euroopan muovi- ja etikettijätteelle

Käytämme Eurooppalaista muovi- ja etikettijätettä ja 
hyödynnämme uusinta materiaali tiedettä ja tuotanto-
teknologiaa luodaksemme uusia korkealaatuisia tuotteita. 
Emme tee tätä siksi, että se on helppoa: teemme sen, 
koska se on tärkeää, vaikka se lisää kustannuksia 
tuotantoprosessissamme.

Etikettijätteestä löytyvät kuidut ovat erinomainen 
vaihtoehto tavallisissa komposiittiterasseissa käytetyille 
puukuiduille. Yhdessä voimme estää, etteivät Euroopan 
jätteet päädy kaatopaikoille, polttoon tai valtameriin.

Ainutlaatuisen kestävä valinta

Varmistaaksemme, että terassituotteemme saavuttavat 
parhaan mahdollisen suorituskyvyn, käytämme parhaita 
saatavilla olevia väripigmenttejä, UV-suoja-aineita ja 
muita lisäaineita. Huomioiden kuitenkin, että ne ovat 
aina EU:n kansanterveyden ja ympäristölainsäädännön 
mukaisia (REACH). Terassimme on sertifioitu leluissa 
käytettyjä materiaaleja koskevan eurooppalaisen 
standardin mukaiseksi: turvallinen ympäristölle: 
turvallinen perheelle.

Osa yritystä, joka on itsenäisesti tunnustettu 
kestävän kehityksen edelläkävijäksi 

UPM ProFi on osa UPM:ää, joka on yksi maailman 
johtavista uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden 
tuottajista. UPM on itsenäisesti tunnustettu edelläkävijäksi 
yritysten eturintamassa kestävän kehityksen ja yritysten 
hallinnoinnissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, se 
työllistää 17 000 henkilöä ja sillä on 54 tuotantolaitosta 
46 maassa, ja UPM on sitoutunut luomaan fossiilisista 
raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.



UK
Holland

Germany

Bruchsal

Poland

Italy

France

7

Autamme rakentamaan Euroopan 
kiertotaloutta

Kierrätysmuovijätteet ja etikettimateriaalit hankitaan 
eri puolilta Eurooppaa, ja ne saavat uuden elämän 
UPM ProFi -terassien valmistuksessa Bruchsalissa, 
Saksassa. Valitsemalla UPM ProFi:n voimme yhdessä 
olla osa ratkaisua Euroopan kiertotalouden luomiseen.

Jokainen UPM ProFi Piazza 
sitoo hiilidioksidia, joka muutoin 
vapautuisi, jos jäte poltettaisiin

35 m² terassia 
sitoo yli 800 kg 
hiilidioksidia. 

Hiilidioksidin määrä, joka 
sitoutuu terassiin, vastaa yli 

4 kuukauden keski määräistä 
kulutusta henkilöautolla 

Euroopassa.
Käyttöikä on 

pitkä – niillä on 
yksityisessä käytössä 
jopa 25 vuoden takuu. 

Hiilidioksidipäästöt ovat 
siten sitoutuneena 
sukupolven ajan.

Terassi
materiaali on 

täysin myrkytöntä, 
joten elinkaarensa 
lopussa se voidaan 

joko käyttää 
uudelleen tai 

kierrättää.

35 m² Piazza
terassia sisältää 

jopa 500 kg muovi 
ja paperijätettä, joka 
ei heikennä tuotteen 

korkeaa laatua. Määrä 
vastaa keskimääräistä vuotuista 

kotitalousjätettä, jonka 
eurooppalainen kuluttaja 

aiheuttaa.
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CASE: Perhe + luonto
= Harmonia
Luonnonmaa on maaginen alue 
Naantalissa, Suomen lounaisimmassa 
kärjessä. (Suosittu kesämatkakohde, 
Muumimaailma on vain vartin ajomatkan 
päässä). Tänne Harri Tikkanen ja hänen 
perheensä ovat rakentaneet kodin, joka 
on pohjoismaisen designin näyteikkuna. 
Villa Myötätuuli on suunniteltu olemaan 
sopusoinnussa sitä ympäröivän luonnon 
kanssa ja samalla täydellinen perhekoti. 

Meille suomalaisille ulkoilmaelämä on sydämenasia. 
Keskikesällä aurinko nousee jo pian aamuneljän jälkeen 
ja laskee vasta myöhään illalla. Tikkasen perheelle oli 
selvää, että terassialueet olisivat enemmänkin toinen 
olohuone. Materiaalien on oltava korkealaatuisia 
kestääkseen niin rankkasateet kuin talven –20 asteeseen 
pakkaset.

Villa Myötätuulessa on kaksi terassialuetta sekä toisen 
kerroksen makuuhuoneista avautuvat parvekkeet. Sisä- 
ja ulkoalueet sulautuvat saumattomasti toisiinsa: osa 
terassialueesta on lasitettu ympärivuotista käyttöä varten. 
Näille kaikille alueille on asennettu UPM ProFi Piazza.

”Valitsimme UPM ProFi Piazzan toisten asunnonomistajien 
suositusten perusteella”, Harri kertoo. ”Huollon helppous, 
luotettava laatu ja kaunis vaalean harmaa Nordic Ash 
väri olivat myös avaintekijöitä päätöksenteossamme”.

Villa Myötätuuli oli esillä Naantalin Asuntomessuilla 
2022. Vuosittain paikkakuntaa vaihtavat messut 
esittelevät uusimpia rakennusinnovaatioita. Kestävä 
lähestymistapa oli koko messujen perusta, sillä kodit, 
kadut ja palvelut on kaikki suunniteltu sulautumaan 
ympäröiviin kallioihin, peltoihin ja metsiin. Tärkeintä 
kuitenkin on, että Villa Myötätuuli on koti perheelle ja 
terassi on alue, jolla eletään. Roiskeet porealtaasta 
tai tahrat grillauspaikalta eivät jätä tahroja UPM ProFi 
Piazzaan. Loppusanat Harrilta: ”Halusimme terassin 
olevan kiinteä osa perhe-elämäämme. Voimme juoda 
aamukahvimme terassilla, lapset voivat leikkiä siinä 
päivisin ja illan tullen voimme grillata ja käydä altaassa 
nauttimassa poreista.”

 KODIT 
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CASE: Rantaloma kotona

Jo upeilla vuoristonäkymillä siunatulla Tetun 
perheellä oli vielä yksi kunnianhimoinen 
tavoite kotinsa suhteen.

Ranskan Alppien sydämessä sijaitseva Albertville on 
maailmankuulu talviurheilusta. (Vuoden 1992 talvi-
olympialaiset pidettiin siellä). Paikallisen asukkaan, 
Patrice Tetun, mielestä pitkät ja kuumat kesäpäivät 
tulee nauttia ulkona. Heidän talonsa toisella puolella, 
puutarhan puoleisella sivulla on terassi, jossa he voivat 
ihailla vuoria ruokailun aikana. Toisella puolella on 
uima-allas, jonka äärellä rentoutuessaan he voivat myös 
ihailla vuoristoa.

”Tavoitteena oli nauttia uima-altaasta kesällä aivan kuin 
olisimme rannalla”, selittää herra Tetu.

Hänen vaimonsa on myös ulkoilun ystävä. ”Tyypillinen 
päivä, jolloin vietän aikaa terassilla, on se, kun aurinko 
paistaa, on lämmintä ja voin nauttia valosta. Minun 
unelma päiväni terassilla koostuu aurinkotuolista ja 
-varjosta, ja uimisesta edestakaisin koko altaan mitalta”, 
kuvailee rouva Tetu. 

Perhe Tetu valitsi UPM ProFi Piazza One -laudan Silver 
Teak värissä sen muotoilun ja vähäisen huoltotarpeen 
perusteella. Pinta ei ole liukas märkänä eikä kuivana, 
ja se koska kestää tahroja, myös kloorivettä, terassi oli 
täydellinen uima-altaalle. 

Heidän 110 m² suuruisella terassilla on 25 vuoden 
takuu tahroja, värin haalistumista ja rakenteellisia vikoja 
vastaan.

Vaikka UPM ProFi -terassin asentaa useimmiten 
ammattilainen, tässä tapauksessa herra Tetu suunnitteli 
ja asensi terassin itse. Koko prosessiin alkuperäisestä 
ideasta, terassin suunnitteluun, materiaalien hankintaan 
ja niiden asentamiseen kului kahdeksan kuukautta.

UPM ProFi Deck Planner -ohjelman avulla voit 
visualisoida oman terassisi ja saada täydellinen 
materiaaliluettelon ja alusrakennesuunnitelman. 

Vielä viimeinen neuvo herra Tetulta: ”Muista noudattaa 
asennusohjeita”.

 KODIT 
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Työelämässä Andy Solomon on Treffi Pub & Bistron 
sekä Fat Lizard -ravintolaketjun perustaja ja omistaja. 
Suunnitellessaan omassa kodissaan käytettäviä 
materiaaleja, Andy etsi samaa korkealaatuista 
suunnittelua, suorituskykyä ja helppohoitoisuutta, jota 
hän valitsisi ravintoloihinsa. 

Koti on kaunis asunto Helsingin Kalasatamassa, jonne 
se valmistui syksyllä 2021. L-muotoiselta parvekkeelta 
avautuu upeat näkymät sekä merelle että kaupunkiin. 
Osa terassialueesta on suojattu lasituksella, mikä tekee 
ulko-oleskelusta nautinnollista säästä riippumatta. 
Andyllä oli hyviä kokemuksia UPM ProFi -terassista 
edellisessä kodissaan, joten hän tiesi, että se olisi 
täydellinen materiaali myös uuteen kotiin. UPM ProFi 
Piazza Pro -malliston Californian Oak osoittautui väriksi, 
joka ei ainoastaan sopinut puhtaaseen ja tyylikkään 

CASE: Asiantuntijan valinta kotiin

Parvekkeen terassit asennettiin 
UPM ProFi:n palkitun ja patentoidun 
Click-järjestelmän avulla. Verrattuna 
perinteiseen terassin rakentamiseen, 
Click-järjestelemä lyhentää 
asentamiseen tarvittavaa aikaa jopa 
60 prosentilla. Lisäksi suurin osa 
alusrakenteesta voidaan esi-valmistella 
muualla kuin työmaalla, mikä minimoi 
työmaalla käytettävän ajan. 

moderniin asuntoon, vaan oli 
myös sopusoinnussa meren, 
taivaan ja metsän luonnollisten 
värien kanssa. 

Kun työskentelee pitkiä päiviä, 
haluaa vastapainona elää rennosti 
terassilla nauttien, sen sijaan, että 
viettäisi tuntikausia sen huoltamisen 
parissa. UPM ProFi Piazzan 
pinta kestää taatusti tahroja ja 
säilyttää värinsä vähintään 25 
vuotta asuinkäytössä ja 20 vuotta vaativammissa 
ympäristöissä, kuten ravintoloissa ja muissa julkisissa 
kohteissa. Sen pinta on myös erittäin naarmunkestävä 
ja pitävä niin märkänä kuin kuivana.

Kuvittele, että vietät työelämäsi omistautuen muiden ihmisten tyytyväisyyden 
takaamiseksi ravintolan omistajana: etsien parhaat raaka-aineet, rakentaen 
asiantuntevan tiimin, luoden täydellisen ilmapiirin ja halliten kokonaisuutta 
liiketoimintana. Kun kyse on omasta kodistasi: sen on oltava erityistä.
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Le Boucanier, joka sijaitsee Château de la Napoulen juurella Ranskan Rivieralla, 
on kuuluisa erinomaisista merenelävistään ja upeasta sijainnistaan. Koko kesän 
ajan ravintolan pöydät, avoimella terassilla vain muutaman metrin päässä 
rannalta, ovat kysyttyjä sekä paikallisten että matkailijoiden keskuudessa.

CASE: Hienointa ranskalaista ruokaa
+ Euroopan paras terassi

Suolaa ja hiekkaa merituulessa, huonekalujen ja 
korko kenkien raapivia ääniä terassilla, ja öljyn ja 
viinin roiskuessa, Chaumierin perhe etsi ravintolansa 
ulkoalueelle poikkeuksellisen kestävää pintaa. Näin 
upeassa paikassa terassin ulkonäkö ja muotoilu olivat 
yhtä tärkeitä. 

Valérie Giusta on puumateriaaleja myyvän Dispano 
Le Cannetin myymäläpäällikkö. Ymmärtäen ravintola 
Le Boucanier’n tarpeet, hän pystyi suosittelemaan heille 
UPM ProFi Piazza Pro:ta. UPM ProFi terassit valmistetaan 
Euroopassa (Saksassa) kierrätetystä muovi ja etiketti-
jätteestä, jotka on hankittu eri puolilta Eurooppaa (myös 
Ranskasta).  

Herra Ave, FAVE-yrityksen päällikkö, joka valittiin 
toteuttamaan Le Boucanier’n terassin asennus: ”On 
helpompi asentaa UPM ProFi Piazza -lautoja kuin 
haastavampia, lyhyempiä ja vähemmän vakaita 
Ipé-lautoja, jotka ovat trooppista kovapuuta. 
Asennusohjeita on vain noudatettava huolellisesti, 
sillä puukomposiittilautojen asennus poikkeaa 
hieman eksoottisen puun tai käsitellyn mäntylaudan 
asennuksesta.”

Ravintolan omistajat yhdessä arkkitehdin kanssa valitsivat 
Californian Oak -värin, joka sopi parhaiten sekä 
ravintolan muotoiluun että ympäröivään ympäristöön.
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”Kestävät valinnat tuovat pitkäaikaisia ratkaisuja, 
joista ihmiset voivat olla ylpeitä”, sanoo arkkitehti ja 
osakas Stefan Blach, New Yorkissa sijaitsevasta Studio 
Libeskindistä, joka on vastannut valtavasta Nokia-
areenan ja tornitalojen projektista. Kunnianhimoinen 
kaupunkialueen uudistaminen keskellä Suomen toiseksi 
suurimman kaupungin, Tampereen, ytimessä käsittää 
82 000 m² rakennuksia: jääkiekkoareena, hotelli ja viisi 
asuinrakennusta. 

Hanke ompelee kaupunkirakenteen takaisin yhteen olemassa olevan 
rautatien yli. Se yhdistää idän länteen ja luo kaupungille ja Suomelle uuden 
eloisan korkealaatuisen asumisen, työskentelyn, vapaa-ajan ja kulttuurin 
keskuksen. Ulkoilun merkitys myös kaupunkiympäristössä on otettu 
Libeskindin suunnittelussa huomioon.

”Ulkotiloilla, parvekkeilla ja terasseilla on nykyään entistäkin tärkeämpi 
rooli arkkitehtuurissa, sillä pandemian jälkeen ihmiset todella etsivät 
vihreää ja turvallista ympäristöä, jossa on raikasta ilmaa, niin kotiensa kuin 
toimistojen läheisyydessä”, Blach selittää.

Asuinrakennuksen ylimmän kerroksen huoneistoon asennettu UPM ProFi 
Piazza One on hyvä esimerkki siitä, miten kestävä muotoilu ja tehostettu 
ulkoilmaympäristö voidaan yhdistää. Kaunis terassi tarjoaa sekä luokkansa 
johtavaa suorituskykyä (25 vuoden takuu värien- tahrojen- ja rakenteen 
kestävyydelle) ja on ainutlaatuisen kestävä eurooppalainen ratkaisu 
(valmistettu Saksassa 75 %:sti kierrätetystä muovipohjaisesta jätteestä, joka 
on peräisin eri puolilta Eurooppaa). 

”Muovi on valtava ongelma, ja parasta, mitä voimme tehdä siitä, on 
käyttää sitä uudelleen pitkäikäisenä rakennusmateriaalina, ja se on erittäin 
hyvä ratkaisu”, Blach sanoo.

CASE: Kestävä suunnittelu 
arkkitehtuurissa
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Työskenneltyään viisitoista vuotta rakennusalalla, ammatti-
asentaja Joey Neve perusti oman yrityksen Alankomaihin 
yli viisi vuotta sitten. Hän on toteuttanut projekteja sekä 
Amsterdamissa että Zeelandissa ja työskennellyt monien eri 
rakennusmateriaalien kanssa. UPM ProFi terasseista Joey sanoo

”Se on kaunis ja loppuun asti harkittu tuote. Se vähähuoltoinen, 
ja kaikki asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen. Yksityiskohdat 
ovat tärkeitä, ja siksi järjestelmässä on myös useita fiksuja 
lisävarusteita, kuten patentoitu ratkaisu portaille ja saumanauha, 
joka tekee pinnasta suljetun ja estää lian putoamisen raoista”.

CASE: Älykäs asennus

UPM ProFi Deck 150 on tuonut vuonna 2007 tapahtuneesta lanseerauksestaan lähtien 
raikasta ja modernia muotoilua ulkoilmaelämään kaikkialla Euroopassa. Sen valikoima 
fiksuine lisävarusteineen takaa ammattimaisen viimeistelyn.



Nordic Ash

Silver Teak

Californian Oak

Streaked Ebony

Brazilian Walnut 

Red Padouk

Royal Elm
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UPM ProFi Piazza Pro & One
Luokkansa paras komposiittilauta Euroopassa 
– luonnollisen kovapuun näköinen
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25 vuoden takuu asuinkäytössä 
& 20 vuoden takuu julkisissa 
kohteissa kattaa 
• Tahrankestävyyden 
• Värinkestävyyden
• Rakenteellisen kestävyyden 

Ylivoimainen suorituskyky 
• Luokkansa johtava värin- & tahrankestävyys
• Tikkuuntumaton pinta
• Parannettu naarmun- ja iskunkestävyys 
• Ei liukas märkänä tai kuivana: >36 EN15676 

Fiksu asennus 
• Voidaan asentaa ilman kaatoa
• Voidaan asentaa joko piilokiinnikkeellä tai 

patentoidulla Click System -järjestelmällä, joka 
säästää tyypillisesti 60 % asennusaikaa 

• Joustava peitelista terassin viimeistelyyn
• Alumiinikiskot ja saumanauha suljettuun 

kansirakenteeseen

Ainutlaatuisen kestävä
• Valmistettu Saksassa jopa 75 %:sti 

kierrätetystä muovipohjaisesta kuluttaja- ja 
teollisuusjätteestä, joka on peräisin Ranskasta, 
Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Puolasta ja 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

• Kierrätettävät tuotteet 
• Hiilijalanjälki minimoitu paikallisen 

eurooppalaisen logistiikan avulla
• PVC-vapaa ja EN-71-3- 

leluturvallisuusstandardin mukainen 

Riippumattomasti arvioitu 
• ISO 9001 laadunhallinta
• ISO 14001 ympäristöjärjestelmä 
• ISO 50001 energianhallinta 
• PEFC alkuperäketjun seuranta

25 x 140 mm 
Pituus: 4 m
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Erittäin vähän huoltoa vaativa ja suorituskykyinen komposiittiterassi, joka on 
saatavana seitsemässä kauniissa värissä. 360 asteisesti suojattua ja ristisilloitettua 
polymeerikuoren pintaa ei ole harjattu auki, jolloin voimme tarjota luokkansa 
parasta värinkestävyyttä, tahrankestävyyttä ja naarmuuntumattomuutta. Erittäin 
kestävä ydin on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätetystä eurooppalaisesta muovista 
ja etikettipohjaisesta materiaalista, ja sen poikkeuksellinen kosteudenkestävyys 
takaa pitkän käyttöiän. 

UPM ProFi Piazza Pro on valmistettu luonnollisen kovapuun näköiseksi, joka on 
miellyttävä paljaalle jalalle, kulutuskestävä ja tarjoaa hyvän pitävän pinnan sekä 
märkänä että kuivana.

UPM PROFI PIAZZA PRO 
Julkisiin kohteisiin ja asuinkäyttöön
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UPM ProFi Piazza One valmistetaan samoista ydin- ja pintamateriaaleista kuin 
Piazza Pro. Kevyempi profiili on suunniteltu vain asuinkäyttöön. Harjaamaton korkean 
suorituskyvyn ristisilloitettu polymeerikuori tarjoaa luokkansa parhaan värinkestävyyden, 
tahrankestävyyden ja naarmuuntumattomuuden. Lautojen erittäin kestävä ydin on 
valmistettu 75-prosenttisesti kierrätetystä eurooppalaisesta muovista ja etikettipohjaisesta 
materiaalista, ja niiden kosteuden imeytymiskestävyys on luokkansa johtava, mikä takaa 
pitkän käyttöiän. 

UPM ProFi Piazza One on valmistettu luonnollisen kovapuun näköiseksi, joka on 
miellyttävä paljaalle jalalle, kulutuskestävä ja tarjoaa hyvän pitävän pinnan sekä 
märkänä että kuivana.

UPM PROFI PIAZZA ONE 
Asuinkohteisiin
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25 vuoden takuu asuinkäytössä kattaa
• Tahrankestävyys
• Värinkestävyys
• Rakenteellinen kestävyys
 
Ylivoimainen suorituskyky 
• Luokkansa johtava värinkestävyys 

& tahrankestävyys
• Ei tikkuunnu 
• Parannettu naarmu- ja iskunkestävyys 
• Liukastumaton pinta: märkänä tai kuivana: 

>36 EN15676 

Älykäs asennus 
• Voidaan asentaa ilman kaatoa
• Asennetaan piilokiinnikkeillä 
• Terassin reunoille saatavana taipuisa peitelista
• Alumiinikiskoilla ja saumanauhalla suljettu pinta

Ainutlaatuisen kestävä 
• Valmistettu Saksassa jopa 75 %:sti 

kierrätetystä kuluttaja- ja teollisuusperäisestä 
muovipohjaisesta jätteestä, joka hankitaan 
Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista, 
Puolasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta 

• Kierrätettävät tuotteet 
• Hiilijalanjälki minimoitu paikallisen 

eurooppalaisen logistiikan avulla 
• PVC-vapaa ja EN-71-3- leluturvallisuus-

standardin mukainen

Riippumattomasti arvioitu 
• ISO 9001 laadunhallinta
• ISO 14001 ympäristöjärjestelmä 
• ISO 50001 energianhallinta 
• PEFC alkuperäketjun seuranta

25 x 140 mm 
Pituus: 4 m
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UPM ProFi Piazza Pro tai Piazza One asennettuna 
UPM ProFi -aluslaudalle (komposiitti): sopii vain 
kovalle ja tasaiselle pohjalle

1 Piazza Pro tai One -terassilaudat 
saatavana seitsemässä luonnollisen kovapuun värisävyssä. 
Pientä sävyeroa voi esiintyä Piazza Pro- ja Piazza One -värien kesken.

2 Peitelistat 
sopii suoriin ja jopa kaareviin terassin reunoihin. 
Terassilaudan ja peitelistan välillä esiintyy pientä sävyeroa. 

Kiinnitys-
vaihtoehdot

3a Wing-kiinnike (Piazza One), T-kiinnike tai Click-kiinnike (Piazza Pro)
”piilokiinnikkeet” terassilautojen nopeaan asennukseen ja irrotukseen, estämättä materiaalin 
normaalia lämpölaajenemista ja -supistumista. Aloituskiinnikkeet saatavana kaikille laudoille.

3b Alumiinikisko (vaihtoehto kiinnikkeille) 
tarjoaa suljetun ja helposti puhdistettavan terassin pinnan: tuuletusaukkoja tarvitaan enemmän 

4 Aluslaudat: komposiitti, alumiini ja Click-järjestelmä
UPM ProFi -aluslautaa (komposiitti) voidaan käyttää vain kovilla ja tasaisilla alustoilla. 
UPM ProFi -alumiinialuslauta, pieni, sopii myös vain asennukseen koville tasaisille alustoille, 
jossa asennuskorkeus on rajoitettu. UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri ja Click-alumiinialuslauta 
on suunniteltu korotettuja terasseja varten. Piazza Pro -laudan normaali koolausväli on 40 cm 
(asuinrakennukset) ja 30 cm (julkiset kohteet), ja Piazza One -laudan 35 cm. 

5 Saumanauha 
suljettuun laivankansimaiseen pintaan. Poistaa staattisen purkauksen, jota voi esiintyä 
eristetyillä terasseilla (esim. katoterasseilla). Vaatii ylimääräisten tuuletusaukkojen asentamisen.

6 Säädettävät jalat (suuri/keskikokoinen/pieni) 
Korotetuille terasseille, joissa on UPM ProFi alumiinialuslauta, suuri tai Click-alumiinialuslauta.
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UPM ProFi Piazza Pro tai Piazza One asennettuna UPM ProFi 
alumiinialuslauta, suuren kanssa: sopii korotetuille terasseille

UPM ProFin patentoitu Click-järjestelmä UPM ProFi 
Piazza Pro:lle: soveltuu korotetuille terasseille: 
tyypillisesti 60 % nopeampi asennus

7 Click-aloituskiinnike

8 Keskikiinnityskiinnike

9 Kulmarauta
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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 
Luokkansa paras komposiittiterassi Euroopassa 
– uutta muotoilua ulkoilmaelämään
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30

Puhtaasti pohjoismaisen muotoilunsa ja erinomaisten suoritusominaisuuksiensa 
ansiosta UPM ProFi Deck 150 tuo raikkaan ja puhtaan ilmeen ulkoilmaelämään. 
Lautojen kivenkaltainen ulkonäkö on luonnollisen tuntuinen ja ne ovat pitkäikäisiä 
kestävyydeltään. Kaksipuolisen profiilin harjaamattomalla pinnalla on 
poikkeuksellisen hyvät tahrankesto-ominaisuudet, ja muotoillulla profiililla on 
luokkansa johtava kosteuden- ja iskunkestävyys. 

UPM ProFi Deck 150 -järjestelmän ytimessä on hyvä muotoilu ja sen ainutlaatuinen 
porraslautaprofiili portaita ja ulkoreunoja varten, patentoidulla lukitusjärjestelmällä 
varustetut päätykappaleet, joustava peitelista, joka sopii myös kaareviin terasseihin, 
ja järjestelmän alumiini- ja saumanauharatkaisut suljettuun terassipintaan.

UPM PROFI DECK 150
Julkisiin kohteisiin ja asuinrakennuksiin
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10 vuoden takuu asuinkäytössä ja 
5 vuoden takuu julkisissa kohteissa kattaa 
• Rakenteellisen eheyden 

Ylivoimainen suorituskyky 
• Ylivoimainen tahrankestävyys: 

harjaamaton pinta 
• Rajoitetusti haalistuvat värit luonnollisen 

kulumisen myötä 
• Ei tikkuunnu
• Parannettu naarmun- ja iskunkestävyys 
• Luokkansa johtava iskunkestävyydessä 
• Ei liukas märkänä tai kuivana: >36 EN15676 

Älykäs asennus 
• Voidaan asentaa ilman kaatoa
• Voidaan asentaa joko piilokiinnikkeellä tai 

patentoidulla Click-järjestelmällä, joka säästää 
tyypillisesti 60 % asennusaikaa 

• Ainutlaatuinen porraslauta ammattimaiseen 
viimeistelyyn portaissa & reunoilla 

• Joustavat peitelistat kaareviin reunoihin
• Päätykappaleet, joissa on patentoitu 

lukitusjärjestelmä

Ainutlaatuisen kestävä 
• Valmistettu Saksassa jopa 55 % kierrätetystä 

teollisuuden muovipohjaisesta jätteestä, joka 
on peräisin Ranskasta, Saksasta, Puolasta ja 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta 

• Kierrätettävät tuotteet 
• Hiilijalanjälki minimoitu paikallisen 

eurooppalaisen logistiikan avulla 
• PVC-vapaa ja EN-71-3- leluturvallisuus-

standardin mukainen

Riippumattomasti arvioitu 
• ISO 9001 laadunhallinta
• ISO 14001 ympäristöjärjestelmä 
• ISO 50001 energianhallinta 
• PEFC alkuperäketjun seuranta

28 x 150 mm 
Pituus: 4 m
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UPM ProFi Deck 150 asennettuna UPM ProFi -aluslaudan 
päälle (komposiitti): sopii vain kovalle ja tasaiselle pohjalle

3a

5

3b

2b

4

1

2c

2a

1 Terassilauta 
saatavana 6 eri väriä. 

Reuna-
vaihtoehdot

2a Porraslauta
patentoitu ratkaisu nopeasti asennettaviin ja ammattimaisiin portaisiin 
sekä terassin ja uima-altaan reunoihin.

2b Peitelista
sopii suoriin ja jopa kaareviin terassin reunoihin. 

2c Päätypala
sulkee terassilautojen onton profiilin patentoidulla lukitusjärjestelmällä. 

Kiinnitys 
vaihto ehdot

3a T-kiinnike tai Click-kiinnike 
terassilautojen nopea asennus ja irrotus, sallien normaalin lämpölaajenemisen 
ja supistuminen.

3b Alumiinikisko* 
tarjoaa suljetun ja helposti puhdistettavan terassin pinnan, luo entistä vahvemman 
rakenteen vaativiin käyttökohteisiin: tuuletusaukkoja tarvitaan enemmän.

4 Aluslauta 
UPM ProFi -aluslautaa (komposiitti) voidaan käyttää vain kovilla ja tasaisilla alustoilla. 
UPM ProFi -alumiinialuslauta, pieni, sopii myös vain asennukseen koville tasaisille 
alustoille, jossa asennuskorkeus on rajoitettu. UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri ja 
Click -alumiinialuslauta on suunniteltu korotettuja terasseja varten. Deck 150 -laudan 
tavallinen koolausväli on 40 cm (asuinrakennukset) ja 30 cm (julkiset kohteet).

5 Saumanauha 
suljettuun laivankansimaiseen pintaan. Tuuletusaukkoja tarvitaan enemmän.

6 Säädettävät jalat (suuri / keskikokoinen / pieni) 
Korotetuille terasseille, joissa on UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri 
tai Click-alumiinialuslauta.
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UPM ProFi Deck 150 asennettuna UPM ProFi -alumiini-
aluslaudan ja jalkojen päälle: Soveltuu korotetuille terasseille

UPM ProFin patentoitu Click-järjestelmä UPM ProFi Deck 150 
-laudalle. Soveltuu korotettuihin sovelluksiin: tyypillisesti 
60 % nopeampi asennus 

7 Click-aloituskiinnike

8 Click-porraslautakiinnike

9 Keskikiinnityskiinnike

10 Kulmarauta

1

6

3a

4

2b 3b

2c

2a

5
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UPM ProFi Clickjärjestelmä

Tyypillisesti 60 % nopeampi kuin perinteinen asennus. 
Esivalmistelut työtasokorkeudella säästää 
•selkää ja polvia 
•työmaalla kuluvaa aikaa 

Ei tarvita esiporausta tai ruuveja

1 asentaja 
voi rakentaa 

10 m²:n terassin 
tunnissa
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Nopea ja ergonominen asennusjärjestelmä ammattikäyttöön

1. Kiinnitä kiinnikkeet 
aluslautoihin 

2. Rakenna alusrakenteen 
runko kulmaraudoilla

3. Aseta jalat aluslautoihin 4. Paina terassilaudat 
kiinni runkoon

Komponenttien täydelliset tiedot löytyvät osoitteesta 
www.upmprofi.com/fi/terassinasennus/clickasennus/
Noudata aina täydellisiä ohjeita
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 YLEISKUVAUS 

TUOTETIEDOT

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terrace

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

Lavan koko, kpl 49 49 84 88

MATERIAALITARVE/m2  (arvio, yksityiskäyttö)

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terrace
Deck 150 Deck 127

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

Terassilaudat, jm 7 7 6,5 7,5

Aluslauta, jm 3,4 3 3 3,4

Keskikiinnitysruuvi 1 kpl / terassilauta

Asennus Click-järjestelmän avulla: ruuveja tai työkaluja ei tarvita

Click-kiinnikkeet, kpl Ei sovellu 18 Click-kiinnikettä 17 Click-kiinnikettä Ei sovellu

Asennus kiinnikkeiden avulla

Kiinnikkeet ml. ruuvit, kpl 20 Wing-kiinnikettä 18 T-kiinnikettä 17 T-kiinnikettä 22 T-kiinnikettä

Asennus alumiinikiskojen avulla

Alumiinikisko, jm 7 7 6,5 7,5

Alumiinikiskon ruuvit, kpl 20 18 17 22 

Kiinnikkeet Kiinnikkeitä ei tarvita alumiinikiskoasennukseen

Valinnaiset tarvikkeet

Aloituskiinnike Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Porraslauta Ei sovellu Ei sovellu Tarpeen mukaan Ei sovellu

Peitelista Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Saumanauha, jm 7 7 6,5 7,5

Koolaustassu Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

 * Tehdastilaustuote, saatavana täysin lavoin. Lavakoko Piazza 49 kpl ja Deck 150 84 kpl.

UPM PROFI -TERASSILAUTOJEN
YLEISKATSAUS

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terrace

Luokkansa parhaat UPM ProFi -komposiittiterassituotteet:

• Helposti puhdistettavat, tahrankestävät 
ja helppohoitoiset puumuovikomposiitti-
terassilaudat

• Harjaamaton pinta tuntuu miellyttävältä 
paljaan jalan alla

• Valmistettu 55–97-prosenttisesti 
eurooppalaisesta muovi- ja kuitujätteestä

• Voidaan asentaa maan päälle, maahan 
ja veden alle

• Takuu 10–25 vuotta
• Soveltuu vaativaan kaupalliseen käyttöön 

sekä koteihin ja puutarhoihin
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 YLEISKUVAUS 

KOOLAUSVÄLI, cm

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terrace

Yksityinen tila 35 40 40 35

Julkinen tila – 30 40 –

Korkeat ilmanalat Yksityinen tila 35 40 T-kiinnike: 30 /  
alumiinikisko: 40 –

 Julkinen tila – 30 Alumiinikisko: 40 –

Lämpimät maat Yksityinen tila – – T-kiinnike: 30 /  
alumiinikisko: 40 –

 Julkinen tila – – Alumiinikisko: 40 –

TAKUU

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terrace

Rakenne
Värinkestävyys
Tahrankestävyys

Rakenne
Värinkestävyys
Tahrankestävyys

Rakenne Rakenne

Yksityinen tila 25 vuoden laskeva takuu 25 vuoden laskeva takuu 10 vuoden täysi takuu 10 vuoden laskeva takuu

Julkinen tila – 20 vuoden laskeva takuu 5 vuoden täysi takuu –

Saat tarkat tiedot UPM ProFin tuotetakuista lähimmältä jälleenmyyjältä.
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UPM PROFI -TUOTETIEDOT KAIKILLE TERASSILAUDOILLE

Käyttötarkoitus Materiaali

Alumiinialuslauta 
Pieni*
23 x 40 mm
Pituus: 1,8 m

erittäin ohut profiili mataliin  
terassirakenteisiin Alumiini

Alumiinialuslauta 
Suuri*
45 x 68 mm
Pituus: 4 m

leveän jännevälin terassirakenteisiin,  
etäisyys jopa 110 cm Alumiini

 

Liitoskappale alumiinialuslaudalle 
Suuri*/  
Liitoskappale Click-alumiinialuslaudalle  
Suuri**
32 x 58 / 20 x 43 mm
Pituus: 0,2 m

helppo ja nopea tapa jatkaa 
alumiinialuslautaa Alumiini

Koolaustassu 
koot S, M, L
3/8/20 x 60 x 90 mm

alusrakenteen pieniin korkeussäätöihin, 
päästää veden valumaan terassin alla Kumi

Saumanauha
9 x 11 mm
Pituus: 1 laatikko = 50 m

sulkee terassin pinnan ja antaa sille 
merihenkisen ilmeen Kumi

Foot-terassijalka
S: 35–70, M: 65–155, 
L: 145–225 mm

helppo korottaa rungon korkeutta Muovi

 * Tehdastilaustuote, tarkista myyntierän koko jälleenmyyjältä
 ** Asennukseen UPM ProFi Click -asennusjärjestelmällä

UPM PROFI -LISÄVARUSTEET KAIKILLE 
TERASSILAUDOILLE

UPM ProFi -koolaustassu
• Tasoittavat terassipohjan pieniä epätasaisuuksia
• Läpäisevät vettä ja kosteutta
 – Antavat veden valua terassirakenteen alla
 – Erittäin vettäläpäisevää kumigranulaattia (18 000 l/h/m2)
 – Eivät lahoa
 – Pidentävät puukoolausten käyttöikää
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 TUOTETIEDOT 

Alusrakenteen osat

UPM ProFi -alumiinialuslauta – suuri
• Ratkaisu kohteisiin, joissa tarvitaan pitkää 

jänneväliä. Maksimi jänneväli 110 cm.
• Säästää aikaa ja rahaa.
 – Terassijalkojen tarve vähenee: säästöt  

 kompensoivat alumiinialuslaudan  
 korkeampaa hintaa.

 – Nopea asentaa: kiinnitetään UPM ProFi  
 Foot -terassijalkoihin kätevästi  
 painamalla.

• Mahdollisuus asentaa suoraan 
maakosketukseen 20 mm:n 
koolaustassuilla.

UPM ProFi -alumiinialuslauta – pieni
• Erittäin ohut (23 mm) aluslauta mataliin 

terassirakenteisiin.
• Soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan 

matala koolaus. Sopii myös suoraan 
maakosketukseen.

• Pohjassa vettä läpäisevä kumimateriaali, 
joka varmistaa veden valumisen 
aluslaudan alla.

• Asennus suoraan vain kovalle ja 
tasaiselle alustalle.

UPM ProFi -liitospala suurelle 
alumiinialuslaudalle
• Helppo ja nopea tapa jatkaa 

alumiinialuslautaa.
• Minimoi materiaalihukan. 
• Liitospalan kanssa kaksi alumiinialuslautaa 

voidaan liittää toisiinsa ilman tukijalkaa.

UPM ProFi Foot
• Kiinnitetään suureen alumiinialuslautaan 

painamalla, puukoolauksiin ruuveilla.
• Helppokäyttöinen ja muunneltava 

korkeudensäätömahdollisuus vielä siinäkin 
vaiheessa, kun kannatinpalkit on jo asennettu.

• Joustaa joka suuntaan, kompensoi maan 
kaltevuutta jopa 8 %.

• Kestää jopa 1 195 kg:n painon jalkaa kohti.
• Terassijalan pyöreänmuotoinen pohja ei riko 

esim. kattoterassien vesieristettä.

UPM ProFi -aluslauta
• Kestävä ratkaisu terassin pohjarakenteeksi.
• Asennus suoraan vain kovalle ja tasaiselle 

alustalle.
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 TUOTETIEDOT 

UPM PROFI PIAZZA

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
Pituus: 4 m

• • • • • • •

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

• • • • • • •

UPM ProFi Piazza -peitelista
12 x 66 mm
Pituus: 4 m

• • • • • • •

UPM ProFi -aluslauta
40 x 60 mm
Pituus: 4 m

Väri: 
musta

Kiinnitysvaihtoehdot sivulla 42 ••Lähimmältä jälleenmyyjältä voi tiedustella värien saatavuutta.Lähimmältä jälleenmyyjältä voi tiedustella värien saatavuutta. 

Kannattaako valita UPM ProFi Piazza Pro vai Piazza One?
Molemmissa terassilaudoissa on samanlainen kestävä pinta ja erittäin luja ydin. Niistä 
on saatavilla samat ylelliset värivaihtoehdot, ja ne sisältävät yhtä paljon eurooppalaista 
kierrätysmuovijätettä. 

Kattavamman profiilin ja kokonaan suljetun ulkokuoren ansiosta Piazza Pro on kovempi ja 
vahvempi sekä mittapysyvyydeltään erinomainen: se on ehdottomasti paras korkealaatuinen 
terassilauta.

Piazza Pro Piazza One

Takuu: rakenne, haalistuminen ja tahrat 25 vuotta 25 vuotta

Asennus ilman kallistusta Kyllä Kyllä

Yksityiset terassit (koolausväli) Kyllä (40 cm) Kyllä (35 cm)

Julkisten tilojen terassit (koolausväli) Kyllä (30 cm) Ei

Click-asennusjärjestelmä Kyllä Ei

Ulkonäkö ja tuntu
• Tyylikäs ja moderni
• Lehtipuunomainen ulkonäkö

Suorituskyky
• Jopa 25 vuoden takuu värin, tahrojen ja rakenteen kestävyydelle 

yksityiskäytössä
• Piazza Pro: kestävä 360°:n suojakuori myös urissa

Kestävä kehitys
• Valmistettu 75-prosenttisesti eurooppalaisesta kotitalous-  

ja teollisuusperäisestä muovi- ja paperijätteestä
• 100-prosenttisesti kierrätettävä: myrkytön ja turvallinen  

lapsille EN 71-3 -standardin mukaisesti

Käyttökohteet ja asennus
• Yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön: UPM ProFi Piazza Pro
• Vain yksityiseen käyttöön: Piazza One
• 60 % nopeampi asennus UPM ProFi Click -järjestelmän avulla, 

Piazza Pro -laudoille
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 TUOTETIEDOT 

UPM ProFi -porraslauta
• Viimeistellyt portaat vaivatta
• Kulutusta kestävät reunat terassiin 

ja uima-altaaseen 
• Saatavana kaikissa Deck 150 

-valikoiman väreissä

UPM ProFi T-kiinnike
• Nopea terassilautojen asennus/purku
• Sallii terassilautojen pituussuuntaisen 

lämpöelämisen
• T-kiinnike, suuri, mahdollistaa 90 asteen 

kulmakiinnityksen

UPM ProFi -saumanauha
• Luo terassille merihenkisen ilmeen
• Estää lian ja hiekan kerääntymisen 

terassilautojen väleihin
• Parantaa pinnan pitävyyttä
• Terassiin on lisättävä ilmanvaihtoaukkoja

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
Pituus: 4 m (5 m + 6 m tilauksesta)

• • • • • •

UPM ProFi -peitelista
12 x 66 mm
Pituus: 4 m

• • • • • •

28

110

68

UPM ProFi -porraslauta
68/28 x 110 mm
Pituus: 4 m

• • • • • •

UPM ProFi -aluslauta
40 x 60 mm
Pituus: 4 m

Väri: musta

UPM ProFi Deck 150 -päätypala
27 x 149 x 23 mm • • • • • •

UPM ProFi -porraslaudan päätypala
27/67 x 109 x 23 mm • • • • • •

Kiinnitysvaihtoehdot sivulla 42 ••saatavana •saatavana tilauksesta •saatavuus voi vaihdella

UPM PROFI DECK 150
Ulkonäkö ja tuntu
• Raikas ja moderni
• Suomen luonnon inspiroimat värit, 6 värivaihtoehtoa

Suorituskyky
• Rakenteella jopa 10 vuoden takuu
• Ontto profiili, 150 mm leveä, suuri iskunkestävyys

Kestävä kehitys
• Valmistettu 55-prosenttisesti eurooppalaisesta muovi- ja kuitujätteestä
• 100-prosenttisesti kierrätettävä: myrkytön ja turvallinen lapsille  

EN 71-3 -standardin mukaisesti

Käyttökohteet ja asennus
• Haastaviin julkisiin kohteisiin ja asuinkäyttöön
• Täydellinen järjestelmä lisävarusteilla, kuten patentoitu 

porraslauta sekä peitelista ja päätypalat, jotka ovat 
saatavana terassin väreissä

• Asennus joko T-kiinnikkeillä, alumiinikiskolla 
tai ammattilaisille suunnatulla UPM ProFi Click 
-järjestelmällä

• 60 % tavanomaista nopeampi asennus  
Click-järjestelmän avulla, Deck 150 ja  
Piazza Pro -laudoille
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 TUOTETIEDOT 

TERASSILAUTOJEN KIINNITYS

Käyttötarkoitus ja tiedot Terassilautojen 
asennusväli Materiaali Määrä 

laatikossa

T-kiinnike, pieni Piazza Pro, Deck 
150, Terrace 
12 x 22 x 45 mm

terassilautojen kiinnitys 6 mm Komposiitti 100 + ruuvit

T-kiinnike, suuri Piazza Pro, Deck 
150, Terrace 
12 x 22 x 63 mm

terassilautojen kiinnitys 6 mm Komposiitti 100 + ruuvit

Wing-kiinnike Piazza One
13 x 25 x 30 mm terassilautojen kiinnitys 6 mm Komposiitti 100 + ruuvit

Alumiinikisko Deck 150
22 x 22 mm
Pituus: 4 m

vaihtoehto kiinnikeasennukselle 6 mm Alumiini

Alumiinikisko Piazza One
12 x 18 mm
Pituus: 4 m

vaihtoehto kiinnikeasennukselle 6 mm Alumiini

Alumiinikisko Piazza Pro
12 x 18 mm
Pituus: 4 m

vaihtoehto kiinnikeasennukselle 6 mm Alumiini

Aloituskiinnike Piazza Pro, Deck 
150, Terrace 
10 x 20 mm

terassilaudoituksen aloitukseen ja  
lopetukseen Teräs 50 + ruuvit

Aloituskiinnike Piazza One
14 x 20 mm

terassilaudoituksen aloitukseen ja  
lopetukseen Teräs 50 + ruuvit

Ruuvilaatikko Suuri, 115 kpl*
4 x 40 mm

käytetään komposiitti- tai 
puukoolauksen kanssa A4-teräs

Ruuvilaatikko Pieni, 100 kpl**
4 x 26 mm käytetään alumiinialuslaudan kanssa A4-teräs

 * Toimitetaan T- ja Wing-kiinnikelaatikoiden mukana.
 ** Toimitetaan alumiinialuslaudalle erityisesti tarkoitettujen T- ja Wing-kiinnikelaatikoiden mukana.

UPM ProFi -peitelista
• Sopii sekä suorien että kaarevien 

reunojen viimeistelyyn
• Saatavana kaikissa Piazza- ja Deck 

150 -valikoimien väreissä

UPM ProFi -alumiinikisko
• Suljettu ja helppohoitoinen 

terassipinta
• Lisävahvistusta normaalista 

poikkeaviin kuormitusolosuhteisiin
• Terassiin on lisättävä 

ilmanvaihtoaukkoja
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UPM PROFI CLICK -JÄRJESTELMÄN OSAT

Käyttötarkoitus Materiaali

Click-kiinnike 
27 x 27 x 43 mm

nopea terassilautojen kiinnitys jämäkästi 
paikalleen ilman ruuveja Muovi

Click-alumiinialuslauta: Deck 150
42 x 68 mm
Pituus: 4 m

156 mm:n välein poratut reiät Click-
kiinnikkeitä varten, jänneväli jopa 100 cm Alumiini

Click-alumiinialuslauta: Piazza Pro
42 x 68 mm
Pituus: 4 m

146 mm:n välein poratut reiät Click-
kiinnikkeitä varten, jänneväli jopa 100 cm Alumiini

Liitospala suurelle Click-alumiinialuslaudalle
20 x 43 mm
Pituus: 0,2 m

minimoi materiaalihukan, kun aluslautoja 
voidaan jatkaa liitospalalla Alumiini

Kulmarauta
25 x 60 x 60 mm

aluslautojen kiinnitykseen 90 asteen  
kulmassa Teräs

Foot-terassijalka
S: 35–70 mm, M: 65–155 mm,  
L: 145–225 mm

terassirakenteen korottamiseen, 
säätövarat 35–225 mm Muovi

Keskikiinnityskiinnike
10 x 28 x 28 mm lukitsee terassilaudat paikoilleen Teräs

Click-aloituskiinnike
35 x 24 x 50 mm

nopea ensimmäisen ja viimeisen  
terassilaudan kiinnitys Alumiini

Click-porraslautakiinnike
38 x 19 x 50 mm

nopea porraslaudan kiinnitys terassin 
reunoihin Alumiini

Vaimennusteippi
1 x 6 mm
Pituus: 33 m

vaimentaa askelten aiheuttamat äänet Kumi

UPM PROFI CLICK -JÄRJESTELMÄN 
OSAT

• Erittäin nopea Click-asennus: 2,5 kertaa 
perinteistä asennustapaa nopeampi.

• Terassin runko voidaan valmistella 
työtasolla, mikä säästää selkää ja polvia.

• Reikien poraamista ja ruuveja ei tarvita. 
• Materiaalit voidaan valmistella etukäteen, 

jolloin asennus sujuu nopeammin ja melu 
ja lika minimoidaan asiakkaan tiloissa.

käytetään UPM ProFi Deck 150- ja Piazza Pro -terassilautojen kanssa
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TUOTTEET

Tuoteryhmä Tuotenimi Perusyksikkö EANkoodi Tuotekoodi Tullikoodi

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

UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 4000 M 6438214009511 501423 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 4000 M 6438214009535 501425 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 4000 M 6438214009559 501427 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 4000 M 6438214009955 501512 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 4000 M 6438214009986 501515 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 4000 M 6438214010005 501517 39259080

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

UPM ProFi Piazza One Silver Teak 4000 M 6438214009214 501391 39259080

UPM ProFi Piazza One Californian Oak 4000 M 6438214009221 501392 39259080

UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 4000 M 6438214009238 501393 39259080

UPM ProFi Piazza One Red Padouk 4000 M 6438214009863 501503 39259080

UPM ProFi Piazza One Royal Elm 4000 M 6438214009894 501506 39259080

UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 4000 M 6438214009924 501509 39259080

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

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 4000 M 6438214000068 500016 39259080

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

UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 4000 M 6438214003281 500280 39259080

UPM ProFi Deck 150 Silver Green 4000 M 6438214003564 500669 39259080

UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 4000 M 6438214006824 501025 39259080

Terrace Terrace harmaa 3150 M 6438214005223 500837 39259080

Clickjärjestelmä Click-alumiinialuslauta: Deck 150 4000 M 6438214007906 501220 76042990

UPM ProFi -liitospala suurelle Click-alumiinialuslaudalle KPL 6438214008002 501221 76042990

UPM ProFi Click -aloituskiinnike, laatikko KPL 6438214008019 501222 73209090

UPM ProFi Click -porraslautakiinnike, laatikko KPL 6438214008026 501223 73209090

UPM ProFi -kulmarauta, laatikko KPL 6438214008033 501224 73209090

UPM ProFi -keskikiinnityskiinnike, laatikko KPL 6438214008040 501225 73209090

UPM ProFi Click -kiinnike, laatikko KPL 6438214008163 501241 39259080

UPM ProFi -vaimennusteippi, 33 m/rulla KPL 6438214008743 501330 39191080

Piazza Pro Click -alumiinialuslauta 4000 M 6438214009702 501482 76042990

Aluslauta UPM ProFi -aluslauta musta 4000 M 6438214000358 500048 39259080

Peitelista UPM ProFi -peitelista Stone Grey 4000 M 6438214000549 500031 39259080

UPM ProFi -peitelista Autumn Brown 4000 M 6438214000495 500042 39259080

UPM ProFi -peitelista Night Sky Black 4000 M 6438214000518 500043 39259080

UPM ProFi -peitelista Chestnut Brown 4000 M 6438214003311 500287 39259080

UPM ProFi -peitelista Silver Green 4000 M 6438214006336 500981 39259080

UPM ProFi -peitelista Pearl Grey 4000 M 6438214006855 501034 39259080

UPM ProFi Piazza -peitelista Streaked Ebony 4000 M 6438214009351 501407 39259080

UPM ProFi Piazza -peitelista Californian Oak 4000 M 6438214009368 501408 39259080

UPM ProFi Piazza -peitelista Silver Teak 4000 M 6438214009375 501409 39259080

UPM ProFi Piazza -peitelista Brazilian Walnut 4000 M 6438214009382 501410 39259080

UPM ProFi Piazza -peitelista Red Padouk 4000 M 6438214009887 501505 39259080

UPM ProFi Piazza -peitelista Royal Elm 4000 M 6438214009917 501508 39259080

UPM ProFi Piazza -peitelista Nordic Ash 4000 M 6438214009948 501511 39259080

Alumiinikisko UPM ProFi -alumiinikisko: Piazza Pro 4000 KPL 6438214010029 501519 76042990

UPM ProFi -alumiinikisko: Piazza One 4000 KPL 6438214007838 501190 76042990

UPM ProFi -alumiinikisko: Deck 150 4000 M 6438214000907 500256 76042990

Wingkiinnikkeet UPM ProFi Wing -kiinnike, pieni, musta, alumiinille LTK 6438214007104 500954 39259080

UPM ProFi Wing -kiinnike, pieni, musta, 115 kpl LTK 6438214009818 501494 39259080

UPM ProFi Wing -kiinnike, pieni, musta, 100 kpl LTK 6438214008156 501240 39259080
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Tkiinnikkeet UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, 115 kpl LTK 6438214009801 501493 39259080

UPM ProFi -T-kiinnike, suuri, musta, 115 kpl LTK 6438214009825 501495 39259080

UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, 100 kpl (poistuva tuote) LTK 6438214002024 500903 39259080

UPM ProFi -T-kiinnike, suuri, musta, 100 kpl (poistuva tuote) LTK 6438214002437 500911 39259080

UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, alumiinille LTK 6438214009412 501429 39259080

Porraslauta UPM ProFi -porraslauta Autumn Brown 4000 M 6438214001539 500350 39259080

UPM ProFi -porraslauta Night Sky Black 4000 M 6438214001553 500392 39259080

UPM ProFi -porraslauta Chestnut Brown 4000 M 6438214001560 500393 39259080

UPM ProFi -porraslauta Silver Green 4000 M 6438214003892 500681 39259080

UPM ProFi -porraslauta Stone Grey +1B 4000 M 6438214006893 501010 39259080

UPM ProFi -porraslauta Pearl Grey 4000 M 6438214006879 501036 39259080

Lisävarusteet Aloituskiinnike, Deck 150, Piazza Pro, Terrace LTK 6438214004929 500794 73209090

Aloituskiinnike, Piazza One LTK 6438214004936 500795 73209090

Saumanauha, Universal M 6438214007845 501200 40169300

Ruuvilaatikko pieni, 100 kpl, 4 x 26 mm LTK 6438214009603 501461 73181210

Ruuvilaatikko suuri, 115 kpl, 4 x 40 mm LTK 6438214009733 501486 73181210

UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri, 4000 M 6438214005155 500822 76109090

UPM ProFi -liitoskappale alumiinialuslaudalle suuri LTK 6438214007128 501093 76042990

UPM ProFi -alumiinialuslauta, pieni, 1800 M 6438214005162 500823 76109090

UPM ProFi -koolaustassu, 20 mm, 30 kpl LTK 6438214010050 501523 40169997

UPM ProFi -koolaustassu, 3 mm, 60 kpl LTK 6438214010067 501524 40169997

UPM ProFi -koolaustassu, 8 mm, 48 kpl LTK 6438214010074 501525 40169997

UPM ProFi Foot- terassijalka, L-koko KPL 4012271072477 501203 39259080

UPM ProFi Foot -terassijalka, M-koko KPL 4012271072460 501202 39259080

UPM ProFi Foot -terassijalka, S-koko KPL 4012271072453 501201 39259080

Päätypala, Deck 150, Autumn Brown LTK 6438214007418 501122 39259081

Päätypala, porraslauta, Autumn Brown LTK 6438214007227 501104 39259082

Päätypala, Deck 150, Chestnut Brown LTK 6438214007364 501117 39259083

Päätypala, porraslauta, Chestnut Brown LTK 6438214007241 501106 39259084

Päätypala, Deck 150, Night Sky Black LTK 6438214007371 501118 39259085

Päätypala, porraslauta, Night Sky Black LTK 6438214007401 501121 39259086

Päätypala, Deck 150, Pearl Grey LTK 6438214007395 501120 39259087

Päätypala, porraslauta, Pearl Grey LTK 6438214007432 501124 39259088

Päätypala, Deck 150, Stone Grey LTK 6438214007203 501102 39259089

Päätypala, porraslauta, Stone Grey LTK 6438214007210 501103 39259090

Päätypala, Deck 150, Silver Green LTK 6438214007234 501105 39259091

Päätypala, porraslauta, Silver Green LTK 6438214007258 501107 39259092
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UPM ProFi -komposiittiterassituotteet on suunniteltu 
ammattilaisille. Olipa kyseessä sitten julkinen tai yksityinen 
terassi, suosittelemme ammattitaitoisten asentajien 
käyttämistä terassilautojen asentamiseen. Tuotteista puheen 
ollen, tarjoamme kokonaisvaltaisen terassijärjestelmän 
vankkaan ja nopeaan asennukseen sekä patentoituja 
lisävarusteita. Ja kun puhutaan ammattitaidosta, tarjoamme 
ammattiasentajille koulutusta sekä kasvotusten että verkossa 
varmistaaksemme korkealuokkaisen terassin viimeistelyn 
alarakenteista terassin pintaan saakka. 

Tuotteemme ovat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja ja niillä on jopa 25 
vuoden takuu. Upea ulkonäkö ja palkittu muotoilu ovat tuoneet tyytyväisiä 
loppuasiakkaita kaikkialla Euroopassa. UPM Biocomposites, eurooppalainen 
komposiittivalmistaja, on ollut alalla yli 15 vuotta. Kierrätetty muovi- ja 
etikettijäte kaikkialta Euroopasta saa uuden pitkäikäisen elämän. Näin ollen 
tarjoamme Euroopan kestävimmät terassituotteet.

Palvelut asentajille

Suunniteltu ammattilaisille, 
vankka ja nopea asennus

Ammattiasentajien 
koulutus

Tekninen tuki suurissa 
projekteissa

Deck Planner -työkalu terassin 
suunnitteluun ja visualisointiin 
ennen asennusta

 AMMATTILAISET 

Ohjeet kuinka hankkia ammattiasentajasertifikaatti

Lähetä meille yhteystietosi
hakulomakkeen kautta

Osallistu UPM ProFi 
-ammattiasentajakoulutukseen

Koulutuksen jälkeen saat 
ammattiasentajasertifikaatin

Kohta 1 Kohta 2 Kohta 3 Kohta 4
Yrityksesi yhteystiedot

lisätään nettisivujemme
”Löydä lähin ammattiasentaja”

osioon 

Siirry hakulomakkeeseen



47

UPM ProFi on yksi johtavista komposiitti-
merkeistä Euroopassa. Yli kymmenen 
vuoden ajan vuotta olemme johtaneet alaa 
tahrankestävillä pinnoilla, houkuttelevalla 
ulkonäöllä ja tuntumalla, ja luotettavalla 
suorituskyvyllä. Tarjoamalla sekä perinteisen 
puun näköisiä että raikkaan ja modernin 
näköisiä terasseja, UPM ProFi vetoaa 
hyvin monenlaisiin loppuasiakkaiden 
mieltymyksiin. 

Tiedämme, että jakelukumppanimme ovat elintärkeä osa 
ketjussa, ja olemme kehittäneet täydellisen tukipaketin 
tehden myynnistä helppoa ja kannattavaa.

Rakkaat yhteistyökumppanimme, jakelijat ja vähittäis-
myyjät edustavat UPM ProFi -tuotteita, joita on helppo 
ostaa, helppo varastoida ja helppo myydä. Toimimme 
paikallisesti Euroopassa, tehdas sijaitsee Saksassa ja 
raaka-aineet hankitaan pääasiassa mantereelta. 

Tuotteillamme on lyhyet toimitusajat, ja jakelijat voivat 
ottaa yhteyttä paikalliseen myyntitiimiimme sekä tekniseen 
tukeen. Lisäksi verkkopalvelumme kehittyvät jatkuvasti ja 
auttavat jakelijoita kasvattamaan UPM ProFi -myyntiään 
ja liiketoimintaa omilla markkinoillaan.

Paikallinen eurooppalainen tuotanto, 
paikallinen myynti ja tekninen tuki

Palvelut jakelijoille 

Paikalliset myyntiedustajat ympäri Eurooppaa 
Meillä on avainasiakaspäälliköiden verkosto 
eri puolilla Euroopassa, jotka ovat käytettävissä 
henkilöstökoulutuksiin ja antamaan teknistä tukea niin 
myymälähenkilökunnallenne että asiakkaillenne.

Laaja valikoima myynninedistämisen työkaluja
Tarjoamme muun muassa näytetelineitä, esitteitä ja 
näytemateriaaleja sekä erilaisia myyntimateriaaleja että 
digitaalisia työkaluja.

Markkinointituki verkossa
Etsitkö UPM ProFi -markkinointimateriaaleja? Ota meihin 
yhteyttä ja pyydä käyttöoikeuksia Extranetiin, jossa on 
seuraavat ajantasaiset tiedot asiakkaillemme:
•Uusimmat tuotetietolehtiset ja esitteet
•Laadukkaat referenssi- ja tuotekuvat
•Takuuasiakirjat
•Videomateriaaleja

Deck Planner verkkosuunnittelua varten
Hiljattain uudistetun Deck Planner -työkalumme avulla 
asiakkaat, asentajat ja loppukäyttäjät voivat suunnitella 
terassinsa ja tuottaa siitä täydellisen erittelyn projektiin 
tarvittavista materiaaleista.

 JÄLLEENMYYJÄT 
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Suomessa ja Saksassa suunnitellut ja valmistetut UPM ProFi 
-tuotteet ovat asettaneet uusia standardeja maisema-
arkkitehtuuriin, kaupunki suunnitteluun ja puutarha-
suunnitteluun. Komposiitti terassituotteille on myönnetty 
Green Good Design -palkinto, ja niitä on käytetty useissa 
kansain välisissä palkituissa arkkitehtuuri suunnittelu-
projekteissa. 

Se on todellakin aikamme materiaali. Korkean suorituskyvyn komposiitti on 
valmistettu Euroopassa kierrätetystä eurooppalaisesta jätteestä. 

Materiaali-innovaatio – nimeltään UPM ProFi – keksittiin vuonna 2005. 
Uusi komposiitti tarjosi paremman värinkestävyyden ja tahrankestävyyden 
kuin perinteiset komposiittiterassit. Yli 60 prosenttia uuden komposiitin raaka-
aineesta voitiin hankkia tarraetikettijätteestä, jolle ei ollut aiemmin olemassa 
kierrätysratkaisua.

Vuosikymmen myöhemmin innovoitiin vielä lisää tuotantovaihtoehtoja. 
Me kierrätämme monimutkaisia paperi- ja muovivirtoja niin kuluttaja- että 
teollisuusperäisestä jätteestä. 

Kiertotalouteen ei ole oikoteitä.

UPM ProFi komposiittituotteet
•ovat kierrätettyjä ja kierrätettävissä
•eivät sisällä myrkyllisiä aineita
•niiden hiilijalanjälki on vähäinen
•kelpoisia LEED-pisteisiin

Palkittu muotoilu ulkoelämiseen
Useat tunnetut arkkitehdit ja suunnittelijat ovat luottaneet UPM ProFi -puumuovi-
komposiittiin kaupunkisuunnittelussa ja muissa julkisissa komposiittiprojekteissa: 
Shigeru Ban, Tom Dixon ja Tobias Rehrberger ovat tehneet yhteistyötä 
kanssamme. 

Jopa 25 vuoden takuulla värien erittäin hyvälle kestävyydelle, tahrankestolle ja 
rakenteelliselle eheydelle, tuotteemme tarjoavat luokkansa parhaat ominaisuudet 
terassiprojekteihin. Meillä on laaja valikoima hienostuneita värisävyjä ja 
älykkäitä asennusjärjestelmiä, jotta terassille saadaan ammattimainen, jämäkkä 
ja pitkäikäinen viimeistely.

Palkinnot: German Design Award, Green Good Design ym.
Palvelut: tuki suurissa projekteissa

Nykyaikainen materiaalivalinta, 
palkittu eurooppalainen muotoilu

 ARKKITEHDIT JA SUUNNITTELIJAT 
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 ASENNUSJÄRJESTELMÄT 

0%

1-1,5%

   > 20°C

> 20 °C

≤ 20°C

≤ 20 °C

esim. 40 °C muutos lämpötilassa 
= 6 mm:n laajentuminen/
supistuminen 4 m laudalla

0 mm (ei rakoa)3 mm

NOUDATA AINA UPM PROFIN 
TÄYDELLISIÄ ASENNUSOHJEITA,

jotka ovat osoitteessa www.upmprofi.fi ja T ja Wingkiinnikelaatikoissa.

Komposiittiterassi käyttäytyy eri tavalla kuin puuterassi, ja 
tämä on otettava asennuksen aikana huomioon terassin 
ominaisuuksien hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Noudata aina tarkasti UPM ProFin asennusohjeita. 

Muussa tapauksessa terassin ominaisuudet saattavat heikentyä 
ja UPM ProFi -tuotetakuu voi mitätöityä. Seuraavat asennuksen 
keskeiset kohdat eivät korvaa täydellisiä asennusohjeita.

1. Rungosta on aina muodostettava tukeva liikkumaton kehikko, joka tuulettuu 
hyvin ja päästää sadeveden valumaan pois.

2.  UPM ProFi -aluslauta ja pieni alumiinialuslauta on asennettava ja 
kiinnitettävä tasaiselle, kantavalle alustalle 1 metrin välein. Kohotetut terassit 
voidaan rakentaa tukevalle kehikolle, joka on tehty suurista UPM ProFi 
-alumiinialuslaudoista ja UPM ProFi -terassijaloista tai A-luokan kestopuusta.

3. Komposiittiterassilaudat imevät kosteutta vähemmän kuin puulaudat ja kestävät 
paremmin kosteita sääolosuhteita turpoamatta. Ne kuitenkin laajenevat ja 
supistuvat hieman pituussuunnassa lämpötilan muutosten mukaan. On myös 
normaalia, että terassilaudat voivat kutistua hieman ensimmäisinä asennuksen 
jälkeisinä vuosina, kun valmistuksen aikana syntynyt pintajännitys laukeaa. 
Piazza Pro kutistuu yleisesti alle 0,5 mm, Piazza One ja Deck 150 noin 1,5 mm 
ja Terrace enintään 3 mm metriä kohti. Jos terassilaudat asennetaan lämpimällä 
säällä (terassilaudan lämpötila on yli 20 °C), lautojen päätyihin ei saa 
jättää laajenemisvaraa (paitsi Piazza Pro -laudoilla 3 mm:n väli). Jos lautojen 
lämpötila on alle 20 °C, 4 metriä pitkien lautojen päätyihin on jätettävä 
3 mm:n vara (Piazza Pro -laudoilla 6 mm:n väli) ja 6 metriä pitkien lautojen 
päätyihin 4 mm:n vara.

4. Terassi on asennettava niin, että lautojen päätyjen pienet laajenemisvarat 
ovat osa terassin suunnitelmaa. Voit esimerkiksi kohdistaa laudat niin, että 
laajenemisvarat vierekkäisten lautojen kanssa muodostavat suoran linjan. 
Voit myös muuttaa laudoituksen suuntaa tai katkaista etenemän asettamalla 
laudan 90 asteen kulmassa muihin lautoihin nähden.

12

1 kpl jokaisen terassilaudan 
keskelle

5. UPM ProFi -T-kiinnikkeet, -Wing-
kiinnikkeet ja -alumiinikiskot 
mahdollistavat pituussuuntaisen 
lämpölaajenemisen ja 
-supistumisen. Varmista lautojen 
paikoillaan pysyminen ja 
niiden pituussuuntainen, hallittu 
lämpöeläminen kiinnittämällä 
jokainen lauta ruuvilla suoraan 
pontin läpi alusrakenteeseen.

6. Terassilautojen päittäisliitoksissa 
tarvitaan kaksi aluslautaa. 
Kumpaankin aluslautaan on 
kiinnitettävä omat kiinnikkeensä. 
Terassilaudan päädyn ulkonema 
saa olla enimmillään 50 mm 
Piazza Pro- ja Deck 150 
-tuotteilla, kun taas Piazza One- 
ja Terrace-tuotteilla suurin sallittu 
ulkonema on 30 mm.
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 TERASSIN HOITO 

Helppohoitoinen 
vaihtoehto
 
UPM ProFi -terassituotteet ovat erittäin helppohoitoisia: niitä ei 
tarvitse hioa, öljytä tai lakata. Kuten kaikkia ulkotilojen pintoja, 
myös komposiittiterassia tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta se 
pysyy kauniina mahdollisimman pitkään.

1. Kun lakaiset lehdet ja muut roskat terassilta säännöllisesti, 
sitä ei tarvitse pestä niin usein.

2. Pölyn ja roskien siivoamiseen riittää tavallisesti pesu 
lämpimällä vedellä ja kevyt harjaus. Pesuveteen voi lisätä 
biohajoavaa puhdistusainetta. 

3. Perusteellisempi puhdistus kannattaa tehdä painepesurilla 
(kapea suihku on tehokkain). Jotta terassipinta ei vaurioidu 
puhdistuksen yhteydessä, käytä korkeintaan 80 baarin 
painetta ja pidä suutin vähintään 35 cm:n päässä 
laudoista. Käytä enintään 40°C:n lämpöistä vettä. 
Terassille suihkutetaan ensin pesuaineliuos, jonka jälkeen 
se harjataan kevyesti ja pestään lopuksi vesisuihkulla.

4. UPM ProFi -terassien suljetun ja tiiviin pinnan ansiosta 
öljy- ja rasvaroiskeet saa useimmiten puhdistettua siten, 
että niistä ei jää tahroja. Poista roiskeet ja puhdista pinta 
mahdollisimman pian (mielellään kolmen tunnin kuluessa) 
lämpimällä vedellä ja pesuaineella. Jos terassin pintaan 
kuitenkin jää rasvatahra, sen voi poistaa kotitalouskäyttöön 
tarkoitetulla rasvanpoistoaineella. Huuhtele terassi lopuksi 
runsaalla lämpimällä vedellä. Jos käytät terassilla grilliä, 
sen alle kannattaa laittaa tarkoitukseen sopiva suojamatto.

5. UPM ProFi -terassituotteiden puhdistukseen ei saa käyttää 
valkaisu- tai hankausaineita. 

6. Jos terassia käytetään paljon (esimerkiksi julkisissa tiloissa), 
terassin rakenteet on syytä tarkistaa säännöllisesti.

Luonnollinen kuluminen
 
Toisin kuin monet perinteiset puumuovikomposiitti- ja 
puuterassit, UPM ProFi -terassilaudat eivät harmaannu ajan 
mittaan. Kun terassia hoidetaan asianmukaisesti, siihen 
ei myöskään jää tahroja tai värjäymiä eikä siihen pääse 
muodostumaan hometta. UPM ProFi Piazza -terassilaudat 
kestävät hyvin haalistumista. UPM ProFi Deck 150 ja 
Terrace vaalenevat asteittain ajan mittaan: värin säilymistä 
edesauttaa säännöllinen pesu painepesurilla tai harjalla. 
Korkeiden ilmanalojen voimakkaampi UV-säteily voi kiihdyttää 
luonnollista kulumista. Tällaisille alueille suositellaan UPM ProFi 
Piazza- ja Deck 150 -terassilautoja.

Jos terassia ei siivota moneen viikkoon, lika ja roskat voivat 
aiheuttaa Deck 150- ja Terrace-terassilaudoissa värimuutoksia.

HUOLTO JA SÄÄNKESTO 
Mitä tarvitsee tehdä ja mitä on odotettavissa

HUOMAA  
Tämä koskee kaikkia UPM ProFi -tuotteita:

Suorassa auringonvalossa väriltään tummat laudat 
lämpenevät voimakkaammin kuin vaaleat. Aurinkoisissa ja 
tuulelta suojatuissa paikoissa on suositeltavaa huomioida 
lautojen lämpötila ennen ihokosketusta, kuten paljain jaloin 
kävelyä. 

Kaikkien materiaalien tapaan lika näkyy selvemmin 
vaalealla kuin tummalla pinnalla, joten vaalea pinta voi 
vaatia säännöllisempää puhdistusta. 

Tuotantoerien välillä voi olla pieniä sävyeroja. 

Tietyissä olosuhteissa voi syntyä sähköstaattinen varaus, 
jonka vähentämisestä kerrotaan asennusohjeissa.

UPM ProFi -tuotteiden täydelliset asennus- ja hoito-ohjeet 
ovat uusimmissa asennus-, puhdistus- ja huolto-ohjeissa 
osoitteessa www.upmprofi.fi.

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown ja Pearl Grey

Esimerkkejä värin haalistumisesta ajan myötä
UPM ProFi Piazza Streaked Ebony
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Viisi askelta täydelliseen terassiin

2. Tee suunnitelma 
Suunnittele terassi Deck Planner -työkalulla verkossa. 
Saat yksityiskohtaisen materiaaliluettelon ja piirustukset.

5. Huolehdi terassin ylläpidosta 
UPM ProFi -terassit vaativat hyvin vähän huoltoa, mutta noudata 
yksinkertaisia sääntöjä terassin käyttöiän maksimoimiseksi.

1. Luo visio 
Etsi inspiroivia kuvia, todellisia elämänkokemuksia 
ja suosituksia.

4. Noudata ohjeita asentaessasi 
Käytitpä sitten ammattiasentajaa tai rakennat itse, noudata aina 
asennusohjeita ja paikallisia rakennusmääräyksiä

3. Tilaa näyte ja etsi lähin jälleenmyyjäsi 
Saat asiantuntevaa neuvontaa, joka auttaa päättämään, 
mitä tuotteita kannattaa ostaa.
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