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Specificații produs

Introducere

Pardoseala cu stil

Pardoseala cu aspect și senzație de lemn clasic

Pardoseala uimitor de aspectuoasă

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

Camera de zi din exterior
Viața în exteriorul casei ar trebui să fie specială:
indiferent că ne relaxăm sau lucrăm, sărbătorim
sau doar ne trăim viața. O pardoseală este mai
mult decât o platformă: este legătura dintre viața
din interiorul și cea din exteriorul casei. Este
inima camerei dvs. de zi din exterior.
Traiul la exterior merită cele mai bune
produse care pot fi oferite prin design.
Un bun design nu înseamnă doar un singur stil.
Este o dovadă a faptului că suntem persoane
diferite: ne permite să fim noi înșine. În același
timp, există niște principii comune în spatele
tuturor designurilor bune. Aspectul contează dar în același timp contează și performanța.
Atenția la detalii contează - multe îmbunătățiri
mărunte contribuie și ele la un bun design.
Respectul pentru mediu nu este o opțiune - prin
utilizarea de materiale reciclate și netoxice
putem fi cu toții parte din soluție.

Mai bună prin design
Design pentru performanțe superioare
Gama UPM ProFi își propune să fie cea mai bună
opțiune de pardoseală disponibilă. Concepută și
fabricată în Finlanda, Germania și SUA, gama UPM
ProFi oferă alegeri stilistice și performanțe stabile.
Datorită concepției curate, pardoseala UPM ProFi
Deck oferă o alternativă nouă și modernă la
pardoselile tradiționale. Pe de altă parte, UPM ProFi
Lifecycle oferă aspectul și senzația de lux ale
lemnului tropical de esență tare. Cu modelul UPM
ProFi Terra am reușit să creăm o pardoseală din
material compozit de înaltă performanță la un preț
mai accesibil ca oricând. Toate variantele de
pardoseli UPM ProFi beneficiază de dublă protecție:
o suprafață rezistentă la pătare și un nucleu
ultradurabil care va rămâne la fel din punct de
vedere structural indiferent dacă este construit pe
sol, îngropat sau chiar și sub apă. Pentru unii ar
putea părea o supratehnologizare: pentru noi, este
mai bună prin design.
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UPM PROFI DECK

Aspect nou,
modern
și inteligent
UPM ProFi Deck 150: pardoseală cu stil
Gama de pardoseli UPM ProFi Deck este disponibilă în șapte
culori inspirate din natura finlandeză: culorile tărâmului cu
lacuri, păduri și granit, al soarelui la miezul nopții și al iernilor
pline de zăpadă. Aspectul nordic vă permite să abordați
designul de exterior dintr-o perspectivă nouă și modernă.
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UPM ProFi Deck 150, Night Sky Black / Seinäjoki, Finlanda

Aspect nou și modern
Durabilitate a culorii datorită lipsei ligninei

Rezistență mai bună la zgârieturi:
fără așchii

Rezistență superioară la pete

Aderență bună, în stare umedă sau uscată

Nucleu ultradurabil

Reciclat și reciclabil

Posibilitate de montaj perfect orizontal

Câștigător de premii internaționale

Rezistență ridicată la impact

Fibrele fără conținut de lignină ale pardoselii UPM
ProFi Deck îi permit să prezinte culori mai vii, care
chiar dacă se atenuează ușor în timp, nu vor suferi
niciodată de efectul de „patinare” care estompează
culorile multor pardoseli din WPC. Culorile aprinse
rămân strălucitoare și oferă o suprafață răcoroasă
pe durata verilor fierbinți. La atingere, pardoseala
UPM ProFi Deck se simte naturală, iar din punctul de
vedere al performanțelor, aceasta nu este o
pardoseală obișnuită. Prin combinarea polipropilenei

de înaltă densitate cu fibre de celuloză, structura
sa tubulară îi conferă proprietăți de rezistență
excepționale. Oriunde se caută un aspect proaspăt
și modern, pardoseala UPM ProFi Deck 150 este
ideală: indiferent dacă se montează într-un mediu
rezidențial sau ca drum de acces public cu uzură
ridicată. Tehnologia cu dublă protecție a pardoselii
UPM ProFi îi asigură o suprafață rezistentă la pătare
și un nucleu ultradurabil.
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UPM PROFI DECK

Pardoseala
cu design original
pentru Europa
Lansată pentru prima dată în 2007, pardoseala UPM ProFi Deck
este pe piață de 10 ani. Cu toate că plăcile au beneficiat de
îmbunătățiri continue, scopul pardoselii UPM ProFi Deck a rămas
același: să ofere un aspect proaspăt și modern, combinat
cu performanțe superioare.
Datorită utilizării inovatoare de materiale reciclate, pardoseala
UPM ProFi Deck a câștigat mai multe premii internaționale.

PEFC/02-31-173
Advanced recycled
raw material

Green Good Design™
este acordat de Chicago
Athenaeum: Muzeul de
Arhitectură și Design și
Centrul European pentru
Design Artistic Arhitectural
și Studii Urbanistice.
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„Suntem extrem de mulțumiți
de pardoseala UPM ProFi.
Dă o senzație de căldură și
naturalețe pentru picioarele
goale și nu face așchii precum
lemnul. Pardoseala compozită
poate fi spălată atât de bine
încât poți păși pe ea în șosete.
Nu ne-am fi construit o terasă
atât de mare dacă am fi
folosit un material care să
necesite întreținere constantă
și intensivă.”
În anul 2010, familia Sinkkonen
și-a montat o pardoseală
UPM ProFi Deck în culoarea
Stone Grey.

UPM ProFi Deck 150, Silver Green / Viuz, Franța

Design inteligent pentru pardoseală
Concepută în Finlanda și fabricată în Germania, structura
tubulară cu o rezistență ridicată la impact a platformei
UPM ProFi Deck, permite un design inteligent al acesteia.
Pot fi montate cabluri de încălzire UPM ProFi în interiorul
plăcilor, pentru a păstra platforma fără gheață sau zăpadă.
Plinta flexibilă a pardoselii UPM permite construirea unor
pardoseli curbate, iar piesele de capăt patentate UPM
ProFi au un sistem de blocare unic, care asigură
conectarea pe viață. Mai mult, clemele de fixare în T au

culoarea plăcilor, iar designul special al clemelor în T
UPM ProFi mari
permite fixarea plăcilor la nouăzeci de grade.
Șina din aluminiu UPM ProFi asigură o îmbinare strânsă
a elementelor suprafeței și creează o structură mult mai
rezistentă pentru aplicațiile comerciale. Banda de cauciuc
UPM ProFi asigură etanșarea între plăci și oferă un aspect
de punte de iaht. Treapta de margine UPM ProFi este o
soluție patentată pentru treptele perfecte și marginile
supuse uzurii de la terase și piscine.
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UPM PROFI DECK

UPM ProFi Deck 150, Stone Grey și Sunny Beige / Dubai, Emiratele Arabe Unite

UPM PROFI DECK 150 UV+
Pentru zone cu climat fierbinte și radiații UV intense
Pardoseala UPM ProFi Deck 150 UV+ a fost special concepută pentru a rezista în
zone cu temperaturi ridicate și niveluri mari de radiații UV, inclusiv în locații aflate la
mare altitudine și țări din emisfera sudică. Suprafața va rămâne tare la temperaturi
ridicate și este mai rezistentă la efectele de decolorare accelerată datorate radiațiilor
UV din zone aflate la altitudine și anumite părți ale emisferei sudice.
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UPM ProFi Deck 150, Silver Green / Viuz, Franța

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

Pentru scări sau margini
de piscină elegante și
rezistente la uzură
Disponibile în toate culorile
gamei UPM ProFi Deck 150
Aderență bună, în stare
umedă sau uscată
Rezistență ridicată la impact

Treapta de margine UPM ProFi:
Cea mai bună soluție pentru
scări și margini
Soluția patentată de treaptă de margine de la UPM ProFi facilitează
construcția profesională fără efort a scărilor.
Treapta de margine UPM ProFi este soluția perfectă pentru crearea unor scări
elegante și robuste. Profilul său reversibil patentat a fost conceput astfel încât
scările cu dimensiuni standard să poată fi construite cu ușurință, împreună cu
pardoseala UPM ProFi Deck 150 și șina de aluminiu UPM ProFi. Suprafața
sa cu grad ridicat de aderență este, de asemenea, ideală pentru marginile
supuse uzurii intense ale teraselor sau ca bordură pentru piscine.
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UPM PROFI LIFECYCLE

Aspect luxos
de lemn de esență
tare făcut să reziste
UPM ProFi Lifecycle: pardoseala
din lemn compozit de esență tare
UPM ProFi Lifecycle dispune de același aspect de lux ca
o pardoseală din lemn de esență tare, însă își va menține
aspectul an după an, necesitând întreținere minimă.
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UPM ProFi Lifecycle S2, Desert Sand / Antalya, Turcia

Aspect și senzație de lux ale lemnului
de esență tare
Rezistență superioară la pete

Aderență bună, în stare umedă
sau uscată

Nucleu ultradurabil

Reciclat și reciclabil

Posibilitate de montaj perfect orizontal
Rezistență ridicată la impact

O parte din frumusețea unei pardoseli din lemn de esență tare provine
din amestecul subtil de tonuri și nuanțe de culoare. Fiecare placă are
un aspect unic. Aceeași afirmație este adevărată și în cazul colecției în
culorile pădurilor tropicale UPM ProFi Lifecycle, la care dungile închise
se îmbină cu culorile vii ale lemnului de esență tare pentru a oferi o
suprafață cu aspect natural, luxuriant. Spre deosebire de alte pardoseli
din material compozit cu „aspect de lemn”, care folosesc inserții de
fibre de orez sau lemn de esență moale, UPM ProFi Lifecycle este unul
dintre puținele modele care utilizează fibre din stejar. Fibrele din lemn
de esență tare sunt tratate termic, apoi sunt înglobate în polimer pentru
a obține dubla protecție standard a gamei UPM ProFi: o suprafață
rezistentă la pătare și un nucleu ultradurabil.

UPM ProFi Lifecycle este fabricată în Arkansas,
SUA. Beneficiind de o moștenire datând încă din
1988, echipa de proiectare și producție deține o
experiență de neegalat în tehnologia materialelor
compozite. Terasele montate în locații de coastă din
SUA la începutul anilor '90 sunt încă în stare bună,
fiind o dovadă vie a conceptului nostru „pe sol, în
pământ și sub apă”.
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UPM PROFI LIFECYCLE

Aspect luxos si textură de
lemn de esență tare

UPM ProFi Lifecycle S2, Walnut / Annecy, Franța

UPM ProFi Lifecycle S2, Tigerwood / Hamburg, Germania

Material uniform din mijloc
până la suprafață, permițând
profilarea marginii

UPM ProFi Lifecycle S2 și S1:
aspectul și senzația de lemn de esență tare clasic
Spre deosebire de plăcile placate cu plastic, textura
modelelor din gama UPM ProFi Lifecycle S2 și S1 are un
aspect mai natural. Deoarece materialul compozit este
uniform din centru până la suprafață, plăcile pot fi tăiate
și profilate, rezultatele fiind extraordinare. Pe durata
primelor șase luni după instalare, UPM ProFi Lifecycle se
va patina, ajungând la un aspect natural pe care îl va
păstra pe termen lung. În mod asemănător, suprafața își
va reveni dacă a fost zgâriată sau însemnată la montaj.
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UPM ProFi Lifecycle S2 este proiectat atât pentru pardoseli
rezidențiale, cât și pentru cele publice, cu trafic intens.
Profilul cu două fețe dispune de suprafețe cu granulație de
lemn natural pe ambele părți. UPM ProFi Lifecycle S1 este
conceput exclusiv pentru uz rezidențial și dispune de o
singură suprafață cu granulație de lemn natural. Gama
UPM ProFi Lifecycle este disponibilă atât în mai multe
culori, cât și într-o serie de culori naturale uniforme.

UPM PROFI TERRA

UPM ProFi Terra 127:
Pardoseala uimitor de
aspectuoasă
Pardoseala UPM ProFi Terra a fost concepută să prezinte
aceeași rezistență superioară la pătare și nucleu
ultradurabil ca toate celelalte modele de pardoseală din
gama UPM ProFi. Având un profil cu greutate scăzută și
tehnologie de culoare standard, plăcile oferă caracteristici
fiabile în timp, la un preț extrem de accesibil. Modelul UPM
ProFi Terra este conceput pentru uz rezidențial, beneficiază
de un profil reversibil și este disponibil în trei culori.
UPM ProFi Terra este fabricată în Germania.

Rezistență superioară
la pete
Nucleu ultradurabil
Posibilitate de montaj
perfect orizontal
Aderență bună, în stare
umedă sau uscată
Reciclat și reciclabil

UPM ProFi Terra 127, Grey / Kokkola, Finlanda
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SISTEMUL DE MONTAJ

Instalare:
Cum se montează corect
Sistem de montaj inteligent
Montajul simplu, rapid și sigur este caracteristic tuturor
produselor UPM ProFi, începând cu substructura și
terminând cu elementele de finisare. Fără găurire
preliminară, cu cleme de fixare în culoarea plăcilor
care nu necesită dublă fixare cu șuruburi și cu profilul
unic al treptei de margine, toate sunt exemple ale
abordării inteligente a sistemului de montaj. Pentru a
asigura comportamentul optim al pardoselii în timp,
trebuie urmate anumite reguli simple de montaj.

Consultați instrucțiunile
de montaj



UPM ProFi Deck 150, Stone Grey / Turku, Finlanda
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Respectați întotdeauna instrucțiunile
de montaj pentru a obține o
asamblare adecvată și pentru a
beneficia de garanție.
Instrucțiunile de montaj cele mai
recente pot fi găsite pe site-ul web.

Vizionați videoclipul cu
demonstrația pentru montaj



Următoarea listă cuprinde câteva dintre regulile de bază pentru montajul sistemului
de pardoseală UPM ProFi, fără a înlocui instrucțiunile complete de montaj.

Construcția cadrului de bază
1.

Pardoseala trebuie construită pe o suprafață pregătită anterior,
care să fie prevăzută cu drenaj automat. Trebuie asigurată
ventilația structurii de rezistență și a suprafeței, pentru a preveni
formarea mucegaiului.

2.

Șinele de suport UPM ProFi trebuie montate direct pe suprafețe plate
solide și fixate la sol. Dacă nu se poate realiza fixarea, de ex., pe un
acoperiș plat, trebuie construit un cadru rigid din șine suport de
aluminiu UPM ProFi.

3.

Terasele înălțate trebuie asamblate cu șine suport din aluminiu
UPM ProFi, care pot fi fixate pe picioarele de susținere UPM ProFi,
iar șinele trebuie interconectate pentru a forma un cadru rigid.

4.

Nu trebuie depășită distanța maximă între două șine suport:
Mediu
rezidențial

Mediu
comercial

Condiții de
mediu aspre

UPM ProFi Deck 150 + cleme de fixare în T

40 cm

40 cm

30 cm

UPM ProFi Deck 150 + șină de aluminiu

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

–

–

Distanța între șinele suport: (de la centru la centru pentru
montajul plăcilor la 90° pe șine)

* Sarcină maximă permisă: 4,8 kN/m²
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SISTEMUL DE MONTAJ

Suprafața pardoselii
1.

1.

Egalizați temperatura plăcilor înainte de tăiere și montaj.

2.

În funcție de temperatura din timpul montajului, asigurați rosturile de
dilatare corecte la capetele plăcilor. Următorul tabel conține date
calculate pentru plăci cu lungimea de 4 m în Europa, presupunând că
temperatura plăcilor a fost egalizată anterior.

Temperatura aerului

Sub 20 °C

Peste 20 °C

Placă de 4 m sau mai scurtă

3 mm

0 mm

Placă mai lungă de 4 m

4 mm

0 mm

Rost de dilatare
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2.

3.

3.

Atașați plăcile la șinele suport UPM ProFi fie cu cleme în T UPM ProFi, fie cu șină de aluminiu
UPM ProFi. Pentru a vă asigura că plăcile rămân aliniate, fixați-le cu un șurub prin nutul
inferior, la mijlocul fiecărei plăci.

4.

Dacă folosiți șine de aluminiu UPM ProFi, tăiați-le cu aproximativ
10 mm mai scurte decât plăcile.

5.

La îmbinările cap la cap a două plăci trebuie plasate câte
două șine suport. Trebuie montate cleme separate pe fiecare
dintre șinele suport.

6.

Pardoselile UPM ProFi Deck 150 pot fi finisate cu treaptă de margine UPM ProFi, plintă UPM ProFi
sau cu piese de capăt UPM ProFi. Plăcile pentru modelul UPM ProFi Lifecycle pot fi tăiate și profilate
pentru a fi folosite ca piese de capăt. Plinta UPM ProFi poate fi utilizată ca piesă de capăt la
modelul UPM ProFi Terra 127.

4.

5.

„Deși am lucrat cu produse din lemn în
marea majoritate a activității mele,
întotdeauna mi-au plăcut produsele
inovatoare care chiar dau rezultate.
UPM ProFi este un astfel de produs,
simplitatea sistemului este uimitoare și
face ca sarcina de montare a unei
pardoseli să fie rapidă și ușoară.”
Mark Robinson
Director al companiei WALL™
Regatul Unit
UPM ProFi Deck 150, Stone Grey / Pori, Finlanda

Vedeți fișele tehnice
de produs



UPM PROFI DECK 150:
Sistem complet de pardoseală cu componente asortate

1

6

8

5

3
2

1. Plăci
2. Plintă
3. Clemă în T, mică + șurub
4. Șină suport
5. Șină de aluminiu
6. Treaptă de margine
7. Piese de capăt
8. Bandă de cauciuc

7

4
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SPECIFICAȚII PRODUS

Specificațiile produselor UPM ProFi
UPM ProFi Deck 150
Dimensiuni în
mm
UPM ProFi Deck 150
Plintă UPM ProFi

• Fabricat la comandă

• Disponibil
Autumn Chestnut
Brown Brown

Stone Night Sky Silver
Grey
Black
Green

Pearl
Grey

Sunny
Beige

Lungime
4m

5m

6m

••

••

28 x 150

•

•

•

•

•

•

•

•

12 x 66

•

•

•

•

•

•

•

•

28/68 x 110

•

•

•

•

•

•

•

•

40 x 60

•

•

•

•

•

•

•

•

28 x 150

•

•

•

•

•

•

•

Treaptă de margine
UPM ProFi
110

28
68

Șină suport UPM ProFi

UPM ProFi Deck 150 UV+

Autumn Brown

Chestnut Brown

Stone Grey

Night Sky Black

Silver Green

Pearl Grey

Clemă în T UPM ProFi
•
•
•
•

Treaptă de margine UPM ProFi
Scări construite rapid și cu aspect profesional
Pardoseli cu trafic intens și margini ale piscinelor
Disponibilă în toate cele 150 de culori
de pardoseală
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Montare/demontare rapidă
Disponibilă în toate culorile plăcilor
Permite dilatarea termică a plăcilor
Clema în T mare permite fixarea în 3 puncte
(fixarea plăcilor la 90 de grade)

Bandă de cauciuc UPM ProFi
• Oferă un aspect tipic de punte de iaht
• Protejează împotriva pătrunderii murdăriei
printre plăcile de pardoseală
• Mărește aderența suprafeței

Sunny Beige

• Fabricat la comandă

• Disponibil

Componentele sistemului UPM ProFi Deck 150
Dimensiuni în
mm

Autumn Chestnut
Brown
Brown

Stone
Grey

Night Sky Silver
Black
Green

Pearl
Grey

Sunny
Beige

Material

Cantitate Lungime
în cutie
m

Piesă de capăt
UPM ProFi
Deck 150

27 x 149 x 23

•

•

•

Compozit/
metal
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Piesă de capăt
pentru treapta
de margine
UPM ProFi

27/67
x 109 x 23

•

•

•

Compozit/
metal

6+6

Clemă în T
UPM ProFi, mică*

45 x 22 x 12

•

•

•

•

•

•

•

Compozit

100

Clemă în T
UPM ProFi, mare*

63 x 22 x 12

•

•

•

•

•

•

•

Compozit

100

Clemă de început
UPM ProFi
Design*

10 x 20

Oțel

50

Șină de aluminiu
UPM ProFi
Design

22 x 22

(alternativă pentru montajul
cu cleme în T)

Aluminiu

Cablu de încălzire
UPM ProFi

4

31

* Notă! Șuruburile pentru cleme sunt incluse.

Placă din cauciuc UPM ProFi

Plintă UPM ProFi
Profil flexibil ce permite crearea
de margini drepte sau curbate
Disponibilă în toate cele 150
de culori de pardoseală

• Suport pentru traverse în cazul unei suprafețe neuniforme
• Permeabilă pentru apă și vapori
–– Permite apei să se scurgă sub platformă
–– Extrem de permeabilă la apă, fabricată din granule de
cauciuc (18.000 l/h/m²)
–– Nu putrezește
–– Prelungește viața traverselor din lemn

Șină din aluminiu UPM ProFi
• Asigură îmbinarea strânsă și facilitează curățarea
suprafeței pardoselii
• Se folosește și ca ranforsare suplimentară în cazul
sarcinilor peste limite
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SPECIFICAȚII PRODUS

UPM ProFi Lifecycle

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

• Fabricat la comandă

• Disponibil
Dimensiuni în
(mm)

Walnut

Desert
Sand

Tiger
Wood

Cape
Cod Grey

Bridle

4 metri

5 metri

21 x 137

•

•

•

•

•*

•

•

•

•*

•

•

•

•

21 x 137
25 x 137

•

•

•

•

* pentru montajul cu cleme se vor alege cleme cu aripioare mici 2.0, culoare Walnut

Componentele sistemului UPM ProFi Lifecycle
Dimensiuni în
(mm)

Walnut

Desert
Sand

Tiger
Wood

Cape
Cod Grey

Material

Cantitate
în cutie

Clemă cu aripioare 2.0
UPM ProFi, mică*
(pentru toate pardoselile din
gama Lifecycle)

30 x 19 x 11

•

•

•

•

Compozit

100

Clemă cu aripioare
UPM ProFi, mare*
(doar pentru modelele
Lifecycle S2-25)

63 x 25 x 13

•

•

•

•

Compozit

100

Clemă de început
UPM ProFi Classic*

14 x 20

Oțel

50

Șină de aluminiu 2.0
UPM ProFi Classic

12 x 18

Șină suport UPM ProFi
(vedeți culorile disponibile în
secțiunea Deck 150)

40 x 60

Alternativă la montajul cu cleme cu aripi

Construcția cadrului de bază

**

* Notă! Șuruburile pentru cleme sunt incluse.
** Cele mai bune combinații de culori pentru pardoselile dvs. sunt:
Pardoseală Walnut/șină suport Chestnut Brown, pardoseală Tigerwood sau Bridle/șină suport Autumn Brown, pardoseală Desert Sand/șină suport Sunny Beige,
pardoseală Cape Cod Grey/șină suport Stone Grey.

Walnut
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Desert Sand

Tigerwood

Cape Cod Grey

Bridle

Lungime
m

Aluminiu

4

Compozit

4

UPM ProFi Terra 127
Dimensiuni în
(mm)

Culori

Lungime
m

Accesoriu

28 x 127.5

Gri/Maro/Negru

3,15

Cleme de culoare
neagra din material
compozit

Gri

Maro

Negru

Vă rugăm să rețineți următoarele
aspecte cu privire la produsele
UPM ProFi:
Așezate în bătaia razelor soarelui,
plăcile în culori mai închise se
încălzesc mai mult decât cele în
culori deschise.
La fel ca în cazul tuturor materialelor,
murdăria va fi mai vizibilă pe culorile
deschise decât pe cele închise, prin
urmare cele deschise pot necesita o
curățare mai intensivă.
Pot să existe variații ușoare ale
nuanțelor de culoare între diferitele
loturi de produse.

Gard UPM ProFi
Vă rugăm să consultați site-ul nostru web www.upmprofi.com/fence pentru informații
suplimentare despre produse.

Informațiile complete despre montajul
și întreținerea produselor UPM ProFi
pot fi găsite în cele mai recente
instrucțiuni de montaj și întreținere de
pe site-ul www.upmprofi.com.

UPM ProFi Lifecycle S2, Tigerwood / Hamburg, Germania
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SPECIFICAȚII PRODUS

Accesorii pentru toate modelele de pardoseli UPM ProFi
Dimensiuni în (mm)

Destinație

Material

Lungime în
m

Șină suport din aluminiu UPM ProFi
Îngustă, neagră

23 x 40

cadru de bază

Aluminiu

1,8

Șină suport din aluminiu UPM ProFi
Mare, neagră

45 x 68

cadru de bază

Aluminiu

4

Conector de îmbinare pentru șina
suport din aluminiu UPM ProFi, mare

32 x 58

cadru de bază

Aluminiu

0,2

Placă din cauciuc UPM ProFi
mărimi S, M, L

3/8/20 x 60 x 90

cadru de bază

Cauciuc

Banda de cauciuc UPM ProFi*

9 x 11

oferă un aspect de punte de iaht

Cauciuc

Picior de sprijin UPM ProFi
Negru, mărimi S, M, L

S: 35–68
M: 65–145
L: 145–228

reglare facilă pe înălțime a
cadrului de bază

Plastic

Cutie cu șuruburi UPM ProFi
Mari, 100 buc.**

A4 4 x 40

pentru utilizare la montajul cadrului
de bază din lemn sau material
compozit

Metal

Cutie cu șuruburi UPM ProFi
Mici, 100 buc.***

A4 4 x 24

pentru utilizare la montajul șinei
suport din aluminiu UPM ProFi

Metal

Cutie cu șuruburi UPM ProFi
Speciale, 200 buc.

A2 3,9 x 22

pentru utilizare la fixarea directă și a
clemelor de început pentru șina
suport din aluminiu UPM ProFi

Metal

1 cutie
= 50 m

* Pentru modelele Lifecycle S2-21/S1-21 vor fi utilizate doar în combinație cu șina din aluminiu Classic 2.0; vedeți pagina 20
** Incluse în cutiile cu cleme standard în T și în cele cu cleme cu aripioare
*** Incluse în cutiile cu cleme în T mici Stone Grey pentru șina suport din aluminiu
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Picior de sprijin UPM ProFi

Șină suport UPM ProFi

• Instalare rapidă pe fundație din beton sau altă
suprafață dură
• Ușor și versatil, cu reglaj variabil și precis pe
înălțime, chiar și după ce au fost montate
traversele
• Flexibil în toate direcțiile, poate prelua înclinații
ale solului de până la 8 %
• Rezistă la sarcini de până la 766 kg
• Montare cu clip pe șina suport din aluminiu
UPM ProFi mare, fixare cu șurub în traverse de lemn
• Bază rotunjită care împiedică deteriorarea
membranelor impermeabile

• Cea mai economică soluție de construire a
cadrului de bază
• Montaj pe suprafețe plate dure
• Se potrivește cu toate culorile plăcilor de
pardoseală

Șină suport din aluminiu UPM ProFi
• Aluminiu de înaltă calitate acoperit cu pulberi,
culoare neagră
• Împiedică reflexia razelor solare
• Adecvată pentru toate climatele /
condițiile de mediu

Prezentare generală produse UPM ProFi Deck
Deck 150

Necesar de materiale
pe m² (aprox.)

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

3

3

3

3,3

2,7

nu este necesar

nu este necesar

nu este necesar

Deck 150

Dimensiuni în mm
Plăci de pardoseală, în m lin.
Șină suport, în m lin.
Șurub de fixare

Deck 127

1 buc. per placă de pardoseală

Instalare cu cleme
Cleme cu cu șuruburi incluse buc

17

22

18

24

18

Șină de aluminiu, în m lin.

6,5

7,5

7

7

7

Șuruburi pentru șină de aluminiu,
buc.

17

22

18

24

18

Instalare cu șină de aluminiu

Cleme

la montajul cu șină de aluminiu nu sunt necesare cleme

Componente opționale
Clemă de început

dacă este necesar

Treaptă de margine

dacă este necesar

nu este posibil

nu este posibil

nu este posibil

nu este posibil

Plintă

dacă este necesar

dacă este necesar

nu este posibil

nu este posibil

nu este posibil

6,5

7,5

7

7

7

Bandă de cauciuc, în m lin.
Placă din cauciuc

dacă este necesar

* doar în combinație cu șina de aluminiu Classic 2.0, vedeți pagina 20

Șină suport din aluminiu UPM ProFi,
mare
• Rezolvă problemele datorate distanțelor foarte
mari, de până la 110 cm, între două picioare
de sprijin
• Montaj cu economie de timp și costuri
–– Sunt necesare mai puține picioare de sprijin:
economiile depășesc costul mai ridicat al
șinei suport din aluminiu
–– Montaj mai rapid: montaj simplu și rapid pe
picioarele reglabile de sprijin UPM ProFi,
care permit aducerea rapidă la nivel a
cadrului de bază
• Este posibil montajul direct pe sol prin
intermediul plăcilor de cauciuc de 20 mm

Șină suport din aluminiu UPM ProFi, îngustă
• Profil foarte îngust (23 mm) pentru construcții la înălțime
mică a pardoselii
–– Soluția perfectă pentru înălțimi reduse de montaj
–– Montaj direct pe sol
• Suporții înglobați din cauciuc permeabil pentru apă
asigură drenajul

Conector de îmbinare pentru șina suport din
aluminiu UPM ProFi, mare
• Îmbinarea a două traverse rapid și ușor, prin inserare în
profil
• Permite optimizarea reducerii deșeurilor la montaj
• Este posibilă conectarea a două șine suport din aluminiu
fără picioare de sprijin

23

Întreținere simplă

Aderență ridicată, în stare
umedă sau uscată
Durabilitate a culorii datorită
lipsei ligninei din compoziție
Rezistență ridicată la impact,
rezistență superioară la zgâriere
Posibilitate de montaj
perfect orizontal

Reciclat și reciclabil

Montaj rapid

Soluție inteligentă de montaj
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Fără așchii, cald la atingere

