UPM ProFi

®

BESTE IN
ZIJN KLASSE
OUTDOOR LIVING

Hoogwaardige vlonderplanken
Made in Germany, met een hoog gehalte
aan Europese gerecyclede materialen.

Een vlonder waar u vier keer zo lang
van kunt genieten
• Bekroond ontwerp
Voor een stijlvol buitenleven
• Echte duurzaamheid
Lokaal geproduceerd, met recycling van lokale materialen
• Gegarandeerde prestaties
Tot 25 jaar garantie: kleurvastheid,
vlekbestendigheid en structurele integriteit
• Gezinsvriendelijk
Splintervrij, uitermate onderhoudsarm en toxinevrij

2

3

U kunt bijdragen

35 m2 aan
vloermateriaal =
tot 500 kg kunststof en
papierafval, zonder dat dit
ten koste gaat van de hoge
kwaliteit.
Dit is gelijk aan de gemiddelde
jaarlijkse hoeveelheid
huishoudelijk afval in de
EU per persoon.

Aan het eind
van de levens
cyclus kan het vloer
materiaal worden
hergebruikt of
gerecycled, want
het is 100%
toxinevrij.

Het
bindt meer dan
800 kg CO2.
De opgevangen CO2 is
gelijk aan gemiddeld
4 maanden uitstoot
van een auto
in Europa.
Het vloer
materiaal heeft een
lange levensduur met
tot 25 jaar garantie bij
residentieel gebruik.
Dit levert een koolstofopslag
op van een hele

generatie.
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aan de oplossing
Door te kiezen voor UPM ProFi vlonderplanken helpt u het probleem van
plasticafval in Europa op te lossen en stimuleert u de circulaire Europese
economie.
We geven in Europa een nieuw leven aan oude plastic wasmiddelen shampooflessen en aan het industrieel etikettenafval.

+
Afval consumentenplastic

Afval industrieel plastic
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Piazza Californian Oak
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UPM PROFI PIAZZA
Europa's mooiste kwaliteitsvolle vlonderplank
met de uitstraling van natuurlijk hout
Piazza One – voor woningen
Piazza Pro – voor woningen en bedrijven
Piazza Brazilian Walnut

• 7 natuurlijke houtnerfkleuren
• Hoogwaardige coating en ultraduurzame kern: 75% gerecycled materiaal
• Tot 25 jaar garantie: kleurvastheid, vlekbestendigheid en structurele integriteit
• Made in Germany

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
Europa's mooiste vlonderplank voor
een beter buitenleven

Deck 150 Night Sky Black

Deck 150 Stone Grey

Deck 150 Chestnut Brown

• 6 zuivere en heldere kleurschakeringen voor het moderne buitenleven
• Slijtvast en vlekbestendig oppervlak, ultraduurzame en slagvaste kern.
• Tot 10 jaar garantie op de structuur: 55% gerecycled materiaal
• Voor woningen en bedrijven: gepatenteerd systeem inclusief Rail Step profiel
• Made in Germany

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

slimme accessoires
Details zijn belangrijk
Onze terrasvloeren zijn ontworpen
om een leven lang mee te gaan.
Onze gepatenteerde slimme accessoires
maken het verschil tussen een vloer waar
u vier keer zo lang van kunt genieten en
een vloer die gewoon goed is.
Meer informatie over accessoires op
de website www.upmprofi.nl.

Deck 150 Stone Grey

Verborgen
clip-systeem

Flexibele
Afdekstrip
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UPM ProFi-kliksysteem
Snel en ergonomisch installatiesysteem voor professioneel gebruik
• Supersnelle montage – tot 2,5 keer sneller dan conventionele montage
• Ergonomisch – kan worden voorbereid op werkbankhoogte
• Eenvoudig – voorboren of schroeven zijn niet nodig
• Hoogwaardige en duurzame componenten
• Geschikt voor de meeste vlonders
Ga voor de volledige specificaties van componenten naar
www.upmprofi.com/click-system
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Het begin van je liefde voor het buitenleven
1
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GENIET
Ontdek op onze website hoe je jouw vlonder het
beste kunt onderhouden om zo volop te kunnen
genieten van het buitenleven.

CORRECT INSTALLEREN
Volg altijd de installatie-instructies.
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Draag bij aan de oplossing
Beste vlonderplanken in hun klasse, gemaakt in Duitsland
met gerecycled Europees plastic afval
www.upmprofi.nl
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ZOEK DE DICHTSTBIJZIJNDE LEVERANCIER
EN VRAAG OM PRODUCTMONSTERS
Gebruik de link naar verkoopadressen.

MAAK HET PLAN
Gebruik de UPM ProFi Deck Planner om je te
helpen bij het plannen van je vlonder.
Ontdek het gehele productassortiment en de
accessoires in de productlijst.

UPM Kymmene Corporation behoudt zich het recht voor om de informatie in deze brochure te wijzigen en aan te passen. De informatie in dit document
was correct ten tijde van de publicatie. Ga voor de meest actuele versie naar www.upmprofi.nl.

LAAT JE INSPIREREN
Lees verhalen van gebruikers en doe inspiratie op.

