A HOSSZÚ ÉLET TITKA

Önálló tervezés

MÜNCHEN, NÉMETORSZÁG

A Green Good Design™ díjat a chicagói Athenaeum építészeti és formatervezési múzeum
valamint az építészet, forma- és várostervezés európai központja ítéli oda.

BÉCS, AUSZTRIA

AUGSBURG, NÉMETORSZÁG

UPM ProFi Deck
Nem lesz gond – ez igazán hosszú távra készült
Az életet meg kell élni, és jó, ha eközben szépség vesz körül.
Az UPM ProFi Deck üde, modern színvilága eleganciát csempész a szabadtéri tevékenységbe. Az egyszer kialakított design aztán éveken keresztül, minimális karbantartással mutatós marad. Az UPM ProFi Deck egyedi módon kombinálja a ligninmentes rostokat és a csúszásmentes, foltálló felületet.
Tervezze meg, és élvezze ki minden előnyét.

IDŐTÁLLÓ
KÜLSŐ ÉS
SZÍNVILÁGE

Az UPM ProFi Deck felett nem múlik el az idő. A Finnországban
tervezett, és ott és Németországban gyártott UPM ProFi Deck új
szintre emeli a színek tartósságát. Ennek hátterében az áll, hogy a
fától és egyéb kompozit anyagoktól eltérően gyakorlatilag nem
tartalmaz lignint. Ez a természetes fának az a molekuláris összetevője, ami napfény hatására elszürkíti a felületet.
Az UPM ProFi Deck gyártásához fő alapanyagként válogatott farostokat és műanyag polimereket használnak fel, amelyek más ipari
folyamatok melléktermékeként egyébként a szeméttelepekre vagy a
szemétégetőkbe kerülnének. Az UPM ProFi deck PVC-mentes, nem
mérgező anyagból készül.
Az anyagok újrafelhasználása nem csak környezetbarát megoldás,
de jobb műszaki jellemzőket is biztosít.

Az egyszerű karbantartás és a jó tapadás az UPM ProFi Deck fő előnyei
közé tartozik, akár otthoni, akár kereskedelmi célú környezetben használják.

LÄNGENFELD, AUSZTRIA

BOUZIGUES, FRANCIAORSZÁG

FOLTÁLLÓ
Az UPM ProFi kő felülete nem porózus. A fától és a kompozit anyagoktól eltérően nem
szívja be a kifröccsent bort, olajat vagy egyéb folyadékokat, így könnyebben tisztítható.
Ami a karbantartást illeti, nincs szükség csiszolásra. politúrozásra, fényezésre, sem pácolásra. Többnyire elegendő felsöpörni, és időnként vízsugárral megtisztítani.

KIVÁLÓ
TELJESÍTMÉNY,
KELLEMES
TAPINTÁS

Az UPM ProFi Deck felület nedvesen és szárazon is jól tapad, azaz a kerti teraszok mellett étteremben, uszodában
vagy tengerjárón is jó szolgálatot tesz.
A hidegben is ütésálló UPM ProFi Deck masszív felülete és
színe tartós használatra készült.
Ugyanakkor mezítláb is élvezet járni rajta. Hidegben melegnek érződik, és puha tapintása kellemes élményt nyújt. Az
UPM ProFi Deck sosem szálkás.

HÁGA, HOLLANDIA

A TELJES BURKOLÓRENDSZER

Az UPM ProFi Deck összeállítása egyszerű, gyors és eredményes folyamat.
A profilok üreges szerkezete optimális erősség:súly arányt eredményez,
vagyis valóban tartó terméket, amely ugyanakkor egyszerűen és könnyedén kezelhető. A kábelek csatornába rejtve vezethetők el.
A T-idomokat közvetlenül rá lehet csavarozni a tartósínekre vagy a
facsapokra: nem kell előre kifúrni. Zárt felületekhez alumínium sínes
megoldást ajánljuk a T-idomok helyett. Az egyszerű vagy extra
tartós, megerősített lépcsőknél az UPM ProFi szabadalmaztatott
sínes lépcsőkialakítása jó szolgálatot tesz.

BERLIN, NÉMETORSZÁG

Egyedi kivitel az Ön kedvenc színeiben

ŐSZIES BARNA

HAVAS KÉK

KŐSZÜRKE

Nincs rajta göcsört, sem egyéb hiba, és minden darab ugyanolyan mérethatárokkal készült. Így minimális a hulladékképződés,
és gyorsabb a felszerelés.

CSEKÉLY KARBANTARTÁSIGÉNY

NINCS SZÁLKA,
CSAK MELEG TAPINTÁS

TARTÓS, UV-SUGÁRZÁSÁLLÓ

TAPADÓFELÜLET

KOPÁSÁLLÓ

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ

EGYSZERŰEN KEZELHETŐ
ÉS HASZNÁLHATÓ

Az UPM ProFi Deck hagyományos famunkára használatos szerszámokkal
(fűrész, fúró, csavarbehajtó) kezelhető.

Az UPM Profi Deck hatféle színben kapható: ezüstös zöld,
aranybézs, őszies barna, havas kék, kőszürke és
gesztenyebarna. Válassza ki kedvencét.

ARANYBÉZS

EZÜSTÖS ZÖLD

GESZTENYEBARNA

Méretek,
részletek

45

150

BURKOLATLAP
Szabvány hossz: 3, 4, 5 m

T-KAPOCS

28

1 m2 = ~7 m

63

PROFI KAPOCS
60

TARTÓSÍN
Standard hossz: 4 m

ALUMÍNIUM SÍN
Standard hossz 4 m

40

TAKARÓ PROFIL
Standard hossz: 4 m

26
22

66
12

BURKOLATLAP

110

LÉPCSŐPROFIL
Standard hossz: 4 m

28
68

TAKARÓ PROFIL
T-KAPOCS & CSAVAR
TARTÓSÍN
ALUMÍNIUM SÍN
LÉPCSŐPROFIL

Nagy alapterülethez akár 9 m-es feláras elemek is megrendelhetők, ameddig a készlet tart. Forduljon a forgalmazóhoz.
Az újrafelhasznált nyersanyag miatt a gyártócsomagok közt enyhe színeltérés fordulhat elő.
Az UPM ProFi Deck felszerelésének részleteit lásd a leírásban.

www.upmprofi.com

UPM ProFi
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti
Finnország
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A UPM-Kymmene Oyj fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa és módosítsa a brosúrában közölt információkat.
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Advanced recycled
raw material

