Estetyka
i wydajność
UPM ProFi® Deck

MONACHIUM, NIEMCY

Nagroda Green Good Design™ jest przyznawana przez Muzeum Architektury i Sztuki
„Chicago Athenaeum” oraz Europejskie Centrum Architektury, Sztuki i Studiów Miejskich.
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UPM ProFi Deck
Spokojnie — to produkt na lata
Z życia należy korzystać, a jego nieodłącznym elementem powinno być piękno.
Żywe i awangardowe kolory okładziny UPM ProFi Deck wnoszą powiew elegancji do
przydomowego tarasu. Co więcej, zachowanie zaprojektowanej okładziny w
doskonałym stanie wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Jest to możliwe dzięki
wyjątkowemu połączeniu włókien pozbawionych ligniny oraz odpornej na ścieranie i
zabrudzenia powierzchni.
Odkryj radość tworzenia.

Niezmienny
wygląd i
trwałe kolory

Po okładzinie UPM ProFi Deck nie widać upływu czasu.
Okładzina ta — projektowana w Finlandii, a produkowana w
Finlandii i w Niemczech — wyznacza nowe standardy w
zakresie trwałości kolorów. Efekt ten wiąże się z tym, że w
przeciwieństwie do drewna i innych okładzin kompozytowych
praktycznie nie zawiera ona ligniny, naturalnej molekuły
drewna, która nabiera szarości pod wpływem promieni
słonecznych.
Głównymi składnikami tworzywa UPM ProFi Deck są specjalnie
wyselekcjonowane włókna celulozy i czyste plastiki
polimerowe. Te produkty uboczne powstałe w innych
procesach przemysłowych zwykle są składowane na wysypisku
lub są spalane. Okładzina UPM ProFi Deck nie zawiera PCW i
jest materiałem nietoksycznym.
Powtórne wykorzystanie wspomnianych produktów ubocznych
stanowi doskonały przykład poprawy warunków technicznych
przy zastosowaniu rozwiązania ekologicznego.

Prosta konserwacja i duża
przyczepność powierzchni to
niektóre zalety okładziny UPM
ProFi Deck, tak w domu, jak i w
obiektach komercyjnych.
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Nie martwiąc się o plamy
Powierzchnia okładziny UPM ProFi jest twarda i gładka. W przeciwieństwie do
powierzchni drewnianych i wielu innych okładzin kompozytowych można z niej łatwo
usunąć rozlane wino, olej czy inny płyn, gdyż nie są one szybko wchłaniane.
Jej konserwacja nie wymaga piaskowania, lakierowania, malowania ani
patynowania. W większości wypadków wystarcza szczotkowanie i okresowe
spłukanie wykładziny opryskiwaczem ciśnieniowym.

Trwała i
przyjemna w
dotyku

Dzięki powierzchni o dużej przyczepności (w warunkach
suchych i mokrych) okładzina UPM ProFi Deck sprawdza
się nie tylko w tarasach ogrodowych, ale również w
restauracjach, na pływalniach i pomostach.
Dzięki dużej odporności na warunki atmosferyczne,
również niskie temperatury, okładzina UPM ProFi Deck
zapewnia trwałość powierzchni i kolorów.
Jednocześnie doskonale nadaje się do chodzenia na
boso. Kiedy jest zimno, jest ciepła i miękka w dotyku. Nie
istnieje ryzyko zadraśnięcia się drzazgą.

PRZEPROWADŹ TEST Z OLEJEM
W przeciwieństwie do większości paneli kompozytowych, które wchłaniają rozlane
płyny, powierzchnia materiału UPM ProFi Deck jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia. Wylej nieco oleju na panele i przekonaj się, jak łatwo można je wyczyścić.

HAGA, HOLANDIA

Uniwersalny
system
okładzin

System montażu okładziny UPM ProFi Deck cechuje łatwość i szybkość
wykonania oraz duże możliwości wykończenia.
Wydrążona struktura profilów jest zoptymalizowana pod kątem
wytrzymałości i wagi, dzięki czemu produkt jest nie tylko odporny,
ale również lekki i łatwy w transporcie. Wydrążone kanały
umożliwiają prowadzenie okablowania.
Kołki T-Clip można przykręcać bezpośrednio do szyn
mocujących lub legarów drewnianych bez nawiercania.
W celu uzyskania zamkniętej powierzchni kołki T-Clip
można zastąpić rozwiązaniem Alu Rail. Do wykonania
profesjonalnych stopni lub supertrwałych krawędzi
niezastąpione jest opatentowane rozwiązanie
Rail Step UPM ProFi.

BERLIN, NIEMCY

Stwórz własny wzór — wybierz własne kolory

SREBRZYSTA ZIELEŃ

SŁONECZNY BEŻ

JESIENNY BRĄZ

Kasztanowy brąz

Brak sęków i skaz oraz dokładne wymiary
płyt minimalizują ilość odpadów i skracają
czas montażu.

Łatwa
konserwacja

Bez drzazg,
przyjemna w
dotyku

Trwałość i
odporność na
promieniowanie UV

Powierzchnia o
dużej przyczepności

Odporność na
zużycie

Ochrona
środowiska
naturalnego
Łatwa obróbka i
szybki montaż

Materiał UPM ProFi Deck można
obrabiać za pomocą standardowych
narzędzi do drewna, np. piły, wiertła i
śrubokrętu.

KAMIENNA SZAROŚĆ

NOCNA CZERŃ

ŚNIEŻNA BIEL

Wymiary i dane
techniczne

45

150

Płyta okładzinowa
Standardowe długości:
3 m, 4 m i 5 m

Kołek T-Clip
28

1 m2 = ~7 m

Kołek ProFi Clip

63

60

Szyna mocująca
Standardowe długości:
3mi4m

Alu Rail
Standardowa długość:
4m

40

Taśma wierzchnia
Standardowe długości:
3mi4m

26
22

66

PŁYTY OKŁADZINOWE

12

110

Rail Step
Standardowa długość:
4m

28
68

TAŚMA WIERZCHNIA
KOŁEK T-CLIP & śruba
SZYNA MOCUJĄCA
ALU rail
Rail Step
Jak w przypadku wszystkich materiałów, jasna kolorystyka szybciej uwidoczni zabrudzenia niż kolorystyka
ciemna i może wymagać bardziej intensywnego czyszczenia.
Na potrzeby dużych projektów możliwe jest zamówienie produktu o niestandardowej długości (do 9 metrów), w zależności od jego dostępności,
ilości oraz uzgodnień cenowych. W razie potrzeby prosimy o kontakt z dystrybutorem.
Ze względu na właściwości odzyskanych surowców kolejne partie produktu mogą się nieznacznie różnić odcieniem kolorów.
Więcej informacji na temat montażu okładziny UPM ProFi Deck zawiera instrukcja montażu.
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www.upmprofi.com

UPM ProFi
P.O. Box 203
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Firma UPM-Kymmene Oyj zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej broszurze.

Advanced recycled
raw material

