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Innledning

Designterrassegulv

Det klassiske terrassegulvet som ser ut og føles som treverk

Et overraskende godt terrassegulv

Hvordan gjøre det riktig

UPM ProFi Deck 150, Silver Green / L’Etoile, Frankrike

Utendørs oppholdsområde
Livet utendørs skal være noe spesielt, enten du
slapper av eller jobber, feirer eller bare nyter livet.
Et terrassegulv er mer enn bare en plattform – det
er koblingen mellom livet innendørs og utendørs.
Det er hjertet i oppholdsrommet ditt utendørs.
Livet utendørs fortjener det beste som god design
kan tilby.
God design betyr ikke én enkelt stil.
God design anerkjenner at vi alle er forskjellige
og lar oss være oss selv. Samtidig er det felles
prinsipper som ligger til grunn for alle gode
design. Pent utseende er viktig, det samme gjelder
god ytelse. Vekt på detaljer er viktig, der mange
små forbedringer sammen gir en god design.
Vi går ikke på akkord med miljøet. Ved å bruke
resirkulerte materialer og materialer som ikke er
giftige, kan vi alle være en del av løsningen.

Better by design
Design møter ytelse
UPM ProFi tar mål av seg for å være det beste
terrassegulvet som finnes. UPM ProFi designes
og produseres i Finland, Tyskland og USA og
gir deg ulike stiler å velge mellom kombinert
med jevnt høy kvalitet. UPM ProFi Deck har en
ren design og er et friskt og moderne alternativ
til tradisjonelle terrassegulv.
UPM ProFi Lifecycle derimot tilbyr et luksuriøst
uttrykk av tropisk hardved. Med UPM ProFi
Terra har vi gjort kvalitetsterrassegulv i
komposittmateriale rimeligere enn det noen
gang har vært. Alle UPM ProFi-alternativer har
dobbel beskyttelse: en flekkbestandig overflate
og en svært slitesterk kjerne som holder
strukturen uavhengig om den befinner seg over
bakken, i bakken eller under vann. For enkelte
oppfattes det kanskje som en smule overdrevet,
men for oss er det bare Better by design.
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UPM PROFI DECK

Frisk, moderne
og intelligent
UPM ProFi Deck 150: Designerterrassegulvet
UPM ProFi Decks utvalg av sju ulike farger har hentet inspirasjon
fra den finske naturen: et land av innsjøer, skoger og granitt, med
midnattssol og snørike vintre. Det rene, nordiske utseendet lar deg
ta en frisk og moderne tilnærming til utendørs design.

4

UPM ProFi Deck 150, Night Sky Black / Seinäjoki, Finland

Friskt og moderne utseende
Ligninfri farge som varer

Bedre ripebestandighet: uten fliser

Overlegen flekkbestandighet

God friksjon enten det er vått eller tørt

Svært slitesterk kjerne

Resirkulert og resirkulerbart

Null graders helling mulig

Internasjonal prisvinner

Høy støtbestandighet

UPM ProFi Decks ligninfrie fibere gir rikere farger
som gradvis blir litt lysere med tiden, men aldri
grå – noe man opplever med mange typer
tre-plast-komposittbord. Lyse farger holder seg
klare og gir en kjøligere overflate om sommeren.
UPM ProFi Deck føles også naturlig ved berøring
og har kvalitetsegenskaper utenom det vanlige.
En kombinasjon av cellulosefibere, polypropylen

med høy støtbestandighet og hul struktur gir
førsteklasses styrke. Når du ønsker et friskt og
moderne utseende, er UPM ProFi Deck 150
ideelt, både til privatboliger og på offentlige
steder med høy slitasje. UPM ProFis doble
beskyttelsesteknologi sikrer en flekkbestandig
overflate og en svært slitesterk kjerne.
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UPM PROFI DECK

Europas
originale
designterrassegulv
UPM ProFi Deck ble lansert for 10 år siden, i 2007.
Selv om bordene stadig har blitt forbedret, er og blir ånden
til UPM ProFi Deck uforandret: å gi et friskt og moderne utseende
kombinert med overlegen kvalitet.
PEFC/02-31-173

Takket være den nyskapende bruken av resirkulerte materialer
har UPM ProFi Deck vunnet flere internasjonale priser.

Advanced recycled
raw material

Green Good Design™
tildelt av Chicago
Athenaeum: Museum of
Architecture and Design
og European Centre
for Architecture Art Design
and Urban Studies.
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«Vi er veldig fornøyde med
UPM ProFi-terrassegulvet
vårt. Det føles varmt og
naturlig for nakne føtter, og
flises ikke opp som vanlig
treverk. Terrassegulvet i
komposittmateriale kan
vaskes så rent at man kan
gå på det i sokkelesten. Vi
hadde nok ikke bygd en så
stor terrasse av et materiale
som krever konstant og
omfattende vedlikehold.»
Familien Sinkkonen monterte
UPM ProFi Deck i fargen
Stone Grey i 2010.

UPM ProFi Deck 150, Silver Green / Viuz, Frankrike

Intelligent terrassegulvdesign
UPM ProFi Deck er designet i Finland og
produseres i Tyskland og har en veldig
støtbestandig, hul struktur som åpner for intelligent
terrassegulvdesign. UPM ProFi-varmekabler kan
installeres i bordene for å holde terrassen fri for
is og snø. UPMs fleksible dekklist gjør det mulig
å lage buede terrassegulv, og UPM ProFis
patenterte endedeksler har et unikt låsesystem
som sikrer at koblingen holder i en mannsalder.

Også T-festene er fargematchet, og den spesielle
designen til store UPM ProFi-T-fester gjør det
mulig å feste bordene i nitti graders vinkel.
UPM ProFi-aluminiumslekt gir en lukket
terrasseoverflate og en enda sterkere struktur for
høy belastning i næringsvirksomhet. UPM ProFigummilist lukker også terrasseoverflaten og ligner
på skipsgulv. UPM ProFi-trinnlekt er en patentert
løsning for perfekte trinn og slitesterke terrassegulvog bassengkanter.
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UPM PROFI DECK

UPM ProFi Deck 150, Stone Grey og Sunny Beige / Dubai, De forente arabiske emirater

UPM ProFi Deck 150 UV+
For varmt klima og høy UV-stråling
UPM ProFi Deck 150 UV+ er designet spesielt for å tåle varmt klima og områder med høy
UV-stråling, inkludert steder mange meter over havnivå og land på den sydlige halvkule.
Overflaten vil holde seg hard i varme temperaturer og er mer bestandig mot den raskere
falmingen som følger av høy UV-stråling som man finner på steder som ligger høyt over
havet, og visse steder på den sydlige halvkulen.
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UPM ProFi Deck 150, Silver Green / Viuz, Frankrike

UPM ProFi Deck 150, Night Sky Black / Espoo, Finland

For elegante og slitesterke
kanter på trappetrinn og
terrassegulv og bassengkanter
Tilgjengelig i alle
UPM ProFi Deck150-fargene
God friksjon enten det er
vått eller tørt
Høy støtbestandighet

UPM ProFi-trinnlekt:
Den beste løsningen for
trapper og kanter
Den patenterte trinnlektløsningen til UPM ProFi gjør det enkelt å bygge
profesjonelle trapper.
UPM ProFi-trinnlekt er perfekt for å lage elegante og robuste trapper.
Den patenterte, reversible profilen har blitt designet slik at trapper med
vanlig størrelse enkelt kan bygges med UPM ProFi Deck 150 og
UPM ProFi-aluminiumslekt. Overflaten med høy friksjon er også ideell
som en slitesterk terrassegulv- eller bassengkant.
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UPM PROFI LIFECYCLE

Luksuriøst
tregulvutseende
som varer
UPM ProFi Lifecycle:
terrassegulvet i hardtrekompositt
UPM ProFi Lifecycle-terrassegulv ser like luksuriøst ut
som et ekte tregulv, men holder seg pent år etter år
med bare et minimum av vedlikehold.

10

UPM ProFi Lifecycle S2, Desert Sand / Antalya, Tyrkia

Luksuriøst gulv med treutseende og -følelse
Overlegen flekkbestandighet
Svært slitesterk kjerne
Null graders helling mulig

God friksjon enten det er vått
eller tørt
Resirkulert og resirkulerbart

Høy støtbestandighet

Noe av skjønnheten til et tregulv kommer fra den diskré blandingen
av fargetoner og -nyanser. Det finnes ikke to bord som er helt
identiske. Det samme gjelder for UPM ProFi Lifecycles
regnskogsamling, med mørke striper kombinert med fyldige farger
av ekte treverk som gir en luksuriøs, naturlig overflate. I motsetning til
mange komposittgulv i treetterligning, som består av risskall eller
myke treslag, er UPM ProFi Lifecycle et av noen få som har ekte eik.
Hardtrefiberne varmebehandles og innkapsles deretter helt med
polymer, slik at de oppfyller UPM ProFis doble beskyttelsesstandard:
en flekkbestandig overflate og en svært slitesterk kjerne.

UPM ProFi Lifecycle produseres i Arkansas i USA.
Med en historie som strekker seg tilbake til 1988 har
produksjons- og utviklingsteamet uslåelig erfaring
innenfor kompositteknologi. Terrassegulv montert i
kystregioner i USA tidlig på 1990-tallet er fortsatt i
god stand og demonstrerer prinsippet om «på
bakken, i bakken og under vann» i praksis.
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UPM PROFI LIFECYCLE

Ser og føles ut som ekte tre

UPM ProFi Lifecycle S2, Walnut / Annecy, Frankrike

UPM ProFi Lifecycle S2, Tigerwood / Hamburg, Tyskland

Kjerne- og
overflatemateriale av jevnt
god kvalitet som muliggjør
kantprofilering

UPM ProFi Lifecycle S2 og S1:
Ser ut og føles som klassisk treverk
I motsetning til plastbelagte bord har UPM ProFi
Lifecycle S2 og S1 en tekstur som føles mer naturtro.
Siden komposittmaterialet er det samme fra kjerne til
overflate, kan du skjære bordene slik du vil, og få et
vakkert resultat. I løpet av de første seks månedene
etter installasjon modnes UPM ProFi Lifecycle til sitt
langvarige naturlige utseende. På tilsvarende måte
vil overflaten reparere seg hvis den skulle få riper
eller merker.
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UPM ProFi Lifecycle S2 er utformet for både
privatboliger og slitesterke offentlige terrasser.
Den tosidige profilen har en naturlig
trefiberoverflate på begge sidene. UPM ProFi
Lifecycle S1 er bare utformet til privatboliger,
med en naturlig trefiberoverflate. UPM ProFi
Lifecycle-serien er tilgjengelig i en rekke
marmorerte og ensfargede design.

UPM PROFI TERRA

UPM ProFi Terra 127:
Et overraskende godt
terrassegulv
UPM ProFi Terra er designet for å ha like overlegen
flekkbestandighet og slitesterk kjerne som alle UPM
ProFi-terrassegulv. Med en lettere profil og standard
fargeteknologi er dette terrassebord med lang levetid
til en ekstremt gunstig pris. UPM ProFi Terra er designet
for privatboliger, har en reversibel profil og leveres i
tre farger. UPM ProFi Terra produseres i Tyskland.

Overlegen
flekkbestandighet
Svært slitesterk kjerne
Null graders helling
mulig
God friksjon enten det
er vått eller tørt
Resirkulert og
resirkulerbart

UPM ProFi Terra 127, Grey / Kokkola, Finland
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MONTERINGSSYSTEM

Montering:
Hvordan gjøre det riktig
Intelligent monteringssystem
Enkel, rask og sikker montering er en egenskap som
kjennetegner alle UPM ProFi-produktene, fra
underlag til endelig finish. Ingen boring av hull,
fester med matchende farge som ikke krever dobbel
skruing og den unike trinnlektprofilen er alle
eksempler på de intelligente monteringsløsningene.
For å sikre at terrassegulvet fungerer optimalt i
årenes løp, er det noen enkle monteringsanvisninger
som må følges.



Se installasjonsveiledningen

UPM ProFi Deck 150, Stone Grey / Turku, Finland
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Følg alltid installasjonsveiledningen,
slik at terrassegulvet blir riktig
montert og for å sikre at garantien
gjelder.
Du finner den nyeste
installasjonsveiledningen på
nettstedet.



Se videoveiledningen

Den følgende listen dekker noen av de viktigste monteringsanvisningene for
terrassegulvsystemet UPM ProFi, og er ikke en erstatning for den komplette
installasjonsveiledningen.

Underkonstruksjon
1.

Terrassegulvet må legges på en overflate med naturlig
drenering som er tilstrekkelig klargjort. Underkonstruksjonen
og terrassegulvoverflaten må ha ventilasjon for å forhindre
mugg på overflaten.

2.

UPM ProFi-støttelekter skal monteres direkte på harde overflater
og festes i bakken. Hvis festing ikke er mulig, for eksempel på
et flatt tak, brukes et fast rammeverk med UPM ProFi-støttelekter
i aluminium.

3.

Opphøyde terrassegulv bygges med UPM ProFi-støttelekt i
aluminium som kan klikkes fast i UPM ProFi-sokkel og må være
sammenkoblet for å danne et fast rammeverk.

4.

Maksimal støttelektavstand skal ikke være større enn:
Støttelektavstand: (senter til senter for montering av
bord 90° på lektene)

Boliger

Nærings
virksomhet

Nærings
virksomhet

UPM ProFi Deck 150 + T-fester

40 cm

40 cm

30 cm

UPM ProFi Deck 150 + aluminiumslekt

40 cm

40 cm

40 cm

UPM ProFi Lifecycle S2-25

40 cm

30 cm

30 cm

UPM ProFi Lifecycle S2-21

40* cm

30* cm

30 cm

UPM ProFi Lifecycle S1-21

30 cm

–

–

UPM ProFi Terra 127

35 cm

–

–

* Maksimum tillatt belastning på 4,8 kN/m²
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MONTERINGSSYSTEM

Terrassegulvoverflate
1.

Utjevn terrassebordenes temperatur før tilskjæring og montering.

2.

Sørg for at mellomrommene til utvidelse mellom bordendene er
riktige, basert på temperaturen ved montering. Den følgende
tabellen er basert på montering av 4 m lange terrassebord i Europa
og forutsetter at temperaturen i terrassebordene har utlignet seg.

Lufttemperatur

Under 20 °C

Over 20 °C

4 m terrassebord eller kortere

3 mm

0 mm

Terrassebord på 4 m eller mer

4 mm

0 mm

1.

2.

3.

Mellomrom ved montering
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3.

Fest bordene til UPM ProFi-støttelektene med enten UPM ProFi-T-fester eller UPM ProFialuminiumslekt. For å sikre at terrassebordene ikke kommer ut av posisjon, fester du én
skrue direkte gjennom den nedre fjæren på midten av hvert terrassebord.

4.

Ved bruk av UPM ProFi-aluminiumslekter må du kutte dem ca.
10 mm kortere enn terrassebordene.

5.

Når to terrassebord legges ende mot ende, må du bruke to
støttelekter der de møtes. Det må festes egne fester til hver
støttelekt.

6.

Terrassegulv med UPM ProFi Deck 150 kan avsluttes med UPM ProFi-trinnlekt, UPM ProFidekklist eller UPM ProFi-endedeksler. UPM ProFi Lifecycle-bord kan kuttes til og profileres for
å avslutte terrassegulvet. UPM ProFi-dekklist kan brukes til å avslutte et terrassegulv bygget
med UPM ProFi Terra 127.

4.

5.

«Etter å ha jobbet med treprodukter
det meste av livet, liker jeg nye og
innovative produkter som faktisk
fungerer. UPM ProFi er et slikt
produkt. Enkelheten til systemet er
veldig bra og gjør det enkelt og
raskt å legge gulvet.»

Mark Robinson
Direktør i WALL™
Storbritannia
UPM ProFi Deck 150, Stone Grey / Pori, Finland



Se tekniske datablader

UPM ProFi Deck 150:
Komplett terrassegulvsystem med matchende komponenter

1

6

8

5

3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Terrassebord
Dekklist
T-feste, lite og skrue
Støttelekt
Aluminiumslekt
Trinnlekt
Endedeksler
Gummilist

7

4
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

Produktspesifikasjoner for UPM ProFi
UPM ProFi Deck 150
Mål
mm
UPM ProFi Deck 150
UPM ProFi-dekklist

• Lages på bestilling

• Tilgjengelig
Autumn Chestnut
Brown Brown

Stone
Night
Silver
Grey Sky Black Green

Pearl
Grey

Sunny
Beige

Lengde
4m

5m

6m

••

••

28 x 150

•

•

•

•

•

•

•

•

12 x 66

•

•

•

•

•

•

•

•

28/68 x 110

•

•

•

•

•

•

•

•

40 x 60

•

•

•

•

•

•

•

•

28 x 150

•

•

•

•

•

•

•

UPM ProFi-trinnlekt
110

28
68

UPM ProFi-støttelekt

UPM ProFi Deck 150 UV+

Autumn Brown

Chestnut Brown

Stone Grey

Night Sky Black

Silver Green

Pearl Grey

UPM ProFi-T-feste
•
•
•
•

UPM ProFi-trinnlekt
Raske og profesjonelle trapper
Terrasse- og bassengkanter med høy slitestyrke
Passer til alle Deck 150-farger
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rask montering og demontering
passer til alle terrassegulvfarger
tillater varmeutvidelse av terrassebordene
store T-fester for 3-veis montering
(90 grader festing av bord)

UPM ProFi-gummilister
• ligner på skipsgulv
• beskytter mot at skitt faller ned mellom
terrassebordene
• gir høyere overflatefriksjon

Sunny Beige

• Tilgjengelig

• Lages på bestilling

Systemkomponenter i UPM ProFi Deck 150
Mål
mm

Autumn Chestnut
Brown
Brown

Stone Night Sky Silver
Grey
Black
Green

Pearl
Grey

Sunny
Beige

Materiale

Antall per Lengde
eske
m

27 x 149 x 23

•

•

•

Kompositt/
metall

20

UPM ProFi
trinnlektendedeksel

27/67
x 109 x 23

•

•

•

Kompositt/
metall

6+6

UPM ProFi
lite T-feste*

45 x 22 x 12

•

•

•

•

•

•

•

Kompositt

100

UPM ProFi
stort T-feste*

63 x 22 x 12

•

•

•

•

•

•

•

Kompositt

100

Stål

50

UPM ProFi Deck
150 endedeksel

UPM ProFi Design
start-feste

10 x 20

UPM ProFi Design
aluminiumslekt

22 x 22

(alternativ til
T-festemontering)

Aluminium

UPM ProFi
varmekabel

4

31

*Merk! Skruer leveres med festene.

UPM ProFi-gummipute

UPM ProFi-dekklist
Fleksibel profil åpner for rette
eller buede kanter
Passer til alle Deck 150-farger

• støtte mot bjelker hvis bakken er litt ujevn
• • gjennomtrengelig for vann og damp
–– gjør at vannet kan renne under gulvkonstruksjonen
–– gummigranulat med svært god gjennomtrengelighet for vann
(18 000 l/h/m²)
–– råtner ikke
–– forlenger levetiden til trebjelker

UPM ProFi-aluminiumslekt
• gir en terrassegulvoverflate som er lukket og enkel å rengjøre
• ekstra forsterkning for uvanlig høy belastning
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

UPM ProFi Lifecycle

UPM ProFi Lifecycle S2-21
UPM ProFi Lifecycle S1-21
UPM ProFi Lifecycle S2-25

• Tilgjengelig

• Lages på bestilling

Mål
(mm)

Walnut

Desert
Sand

Tiger
Wood

Cape
Cod Grey

Bridle

4 meter

5 meter

21 x 137

•

•

•

•

•*

•

•

•

•*

•

•

•

•

21 x 137
25 x 137

•

•

•

•

* med klemmemontering for valg av lite Wing-feste 2.0 Walnut-farge

Systemkomponenter i UPM ProFi Lifecycle
Mål
(mm)

Walnut

Desert
Sand

Tiger
Wood

UPM ProFi lite Wing-feste 2.0*
(for alle Lifecycle-bord)

30 x 19 x 11

•

•

•

•

Kompositt

100

UPM ProFi stort Wing-feste*
(bare for Lifecycle S2-25)

63 x 25 x 13

•

•

•

•

Kompositt

100

UPM ProFi Classic startfeste*

14 x 20

Stål

50

UPM ProFi Classic aluminiumslekt
2.0

12 x 18

UPM ProFi-støttelekt
(se farger fra Deck 150-delen)

40 x 60

Alternativ til Wing-feste-montering

Under
konstruksjon

**

*Merk! Skruer leveres med festene.
**De beste fargekombinasjonene for terrassegulvene dine er:
Terrassegulv i Walnut / støttelekt i Chestnut Brown, terrassegulv i Tigerwood eller Bridle / støttelekt i Autumn Brown,
terrassegulv i Desert Sand / støttelekt i Sunny Beige, terrassegulv i Cape Cod Grey / støttelekt i Stone Grey.

Walnut

20

Desert Sand

Tigerwood

Cape
Antall per
Materiale
Cod Grey
eske

Cape Cod Grey

Bridle

Lengde
m

Aluminium

4

Kompositt

4

UPM ProFi Terra 127
Mål
(mm)

Farger

Lengde
m

Tilbehør

28 x 127.5

Grå/brun/svart

3,15

Svarte komposittfester

Vær oppmerksom på
følgende for alle
UPM ProFi-produkter:
I sterkt sollys vil de mørke
bordene bli varmere enn de lyse
bordene.
Som for alle materialer vises skitt
bedre på lyse farger enn på
mørke farger. Lyse bord vil derfor
kunne trenge mer intensiv
rengjøring.

Grå

Brun

Svart

UPM ProFi Fence
Gå til nettstedet vårt www.upmprofi.com/fence for å få mer produktinformasjon.

Det kan forekomme små
variasjoner i fargenyanser mellom
ulike produktpartier.
Du finner fullstendig informasjon
om montering og behandling av
UPM ProFi-produkter i de nyeste
monterings- og
vedlikeholdsinstruksjonene på
www.upmprofi.com.

UPM ProFi Lifecycle S2, Tigerwood / Hamburg, Tyskland
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

UPM ProFi-tilbehør for alle terrassebord
Mål (mm)

Fromål

Materiale

Lengde
m

UPM ProFi-støttelekt i aluminium
Liten, svart

23 x 40

underkonstruksjon

Aluminium

1,8

UPM ProFi-støttelekt i aluminium
Stor, svart

45 x 68

underkonstruksjon

Aluminium

4

32 x 58

underkonstruksjon

Aluminium

0,2

UPM ProFi-gummipute
størrelser S, M, L

3/8/20 x 60 x 90

underkonstruksjon

Gummi

UPM ProFi-gummilist*

9 x 11

ligner på skipsgulv

Gummi

UPM ProFi-sokkel
Svart, størrelser S, M, L

S: 35–68
M: 65–145
L: 145–228

enkel høydejustering for
underkonstruksjon

Plast

UPM ProFi-skrueeske
Stor, 100 stk.**

A4 4 x 40

for bruk med kompositt- eller
trekonstruksjon

Metall

UPM ProFi-skrueeske
Liten, 100 stk.***

A4 4 x 24

til bruk med UPM ProFi-støttelekt i
aluminium

Metall

UPM ProFi-skrueeske

A2 3,9 x 22

til bruk for direkte festing og for
startfeste til UPM ProFi-støttelekt i
aluminium

Metall

UPM ProFi-koblingsstykke for støttelekt
i aluminium, stor

Spesial, 200 stk.

1 eske
= 50 m

*For Lifecycle S2-21/S1-21 brukes bare terrassebord sammen med Classic aluminiumslekt 2.0, se side 20
**Inkludert i esker for standard T-feste og Wing-feste
***Inkludert i esker for små T-fester i Stone Grey for støttelist i aluminium

22

UPM ProFi-sokkel

UPM ProFi-støttelekt

• Rask montering på betongunderlag eller andre
trykkfaste underlag
• Enkelt og smidig, uendelige tilpasningsmuligheter
og nøyaktig høydejustering, også med bjelker
• Fleksibelt i alle retninger, kompenserer helling på
bakken på opptil 8 %
• Støtter opptil 766 kg per fot
• Klikkfeste for store UPM ProFi-støttelekter i
aluminium, skrufeste for trebjelker
• Avrundet sokkelplate forhindrer skade på
vanntette membraner

• Den mest økonomiske løsningen for å bygge
underkonstruksjon til terrassegulv
• Monteres på harde, flate overflater
• Passer til alle terrassegulvfarger

UPM ProFi-støttelekt i aluminium
• Svart, pulverlakkert aluminium i høy kvalitet
• Forhindrer gjenskinn av sollys
• Egner seg for alle typer klima/forhold

UPM ProFi-terrassegulvprodukter, oversikt
Deck 150

Terra 127

Lifecycle S2-21

Lifecycle S1-21

Lifecycle S2-25

28 x 150

28 x 127.5

21 x 137

21 x 137

25 x 137

6.5

7.5

7

7

7

Støttelekt, lin m

3

3

3

3,3

2,7

Festeskrue

Én stk. per terrassebord

trengs ikke

trengs ikke

trengs ikke

Materialbehov
per m² (ca.)

Deck 150

Mål (mm)
Terrassebord, lin m

Deck 127

Montering med fester
Fester inkludert Skruer, stk.

17

22

18

24

18

Aluminiumslekt, lin m

6,5

7,5

7

7

7

Skruer til aluminiumslekt, stk.

17

22

18

24

18

Montering med aluminiumslekt

Fester

fester ikke nødvendig med montering av aluminiumslekt

Valgfrie komponenter
Start-feste

etter behov

Trinnlekt

etter behov

umulig

umulig

umulig

umulig

Dekklist

etter behov

etter behov

umulig

umulig

umulig

6,5

7,5

7

7

7

Gummilist, lin m
Gummipute

etter behov

*bare i kombinasjon med Classic aluminiumslekt 2.0, se side 20

UPM ProFi stor støttelekt i aluminium

UPM ProFi liten støttelekt i aluminium

• Problemløseren for ekstra store spenn på
opptil 110 cm mellom to støttesokler
• Tids- og kostnadsbesparende montering
–– Behov for færre sokler: besparelsen
utligner høyere pris for støttelekter i
aluminium
–– Raskere montering: enkel og rask
klikkmontering til UPM ProFi-sokkel,
justerbare sokler gir rask høydeinnstilling
av underkonstruksjon
• Mulig å montere direkte på bakken med
20 mm gummiputer

• Ekstra tynn profil (23 mm) for lave
terrassegulvkonstruksjoner
–– Problemløseren for minimal monteringshøyde
–– Montering direkte på bakken
• Innebygd gummisokkel som er gjennomtrengelig for
vann, sikrer drenering

UPM ProFi-koblingsstykke for støttelekt i
aluminium, stor
• Enkel og rask forlengelse ved innsetting
• Montering som minimerer svinn
• Mulighet for å koble sammen to støttelekter i
aluminium uten støttesokkel
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Lite vedlikehold

Høy friksjon vått eller tørt

Ligninfri farge som varer

Høy støtbestandighet, bedre
ripebestandighet

Null graders helling mulig

Resirkulert og resirkulerbart

Raskt å montere

Smart monteringsløsning

Flisfritt, varmt å ta på

