UPM ProFi

®

BÄST I KLASSEN
FÖR UTOMHUSDESIGN

Trall med höga prestanda
Tillverkade i Tyskland med en hög andel
av europeiskt återvunnet material.

Trall som du kommer älska av
fyra anledningar
• Prisbelönt design
Utomhusliv med stil
• Äkta hållbarhet
Lokalt tillverkat med återvinning av lokala material
• Garanterad kvalitet
Upp till 25 års garanti: färgbeständighet,
fläcktålighet och strukturell hållbarhet
• Familjevänligt
Inga stickor, minimalt underhåll och giftfritt
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Bli en del av

35 m2 med
trallmaterial = upp till
500 kg plast- och
pappersavfall utan
kompromisser med
kvaliteten.
Det är lika mycket som den
genomsnittliga årsmängden
kommunalt avfall i
EU per person.

Detta
binder mer än
800 kg koldioxid.
Koldioxiden som binds i
trallar motsvarar över fyra
månaders genomsnittliga
utsläpp för en bil som
körs i Europa.

I slutet
av livscykeln
kan trallmaterialet
återanvändas eller
återvinnas,
eftersom det är
100 % giftfritt.
Trallen
har en lång
livslängd med upp till
25 års garanti vid
användning i hemmiljö.
Detta skapar ett lager
för koldioxidutsläpp för
en generation.
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lösningen
Genom att välja UPM ProFi-trall bidrar du till att lösa Europas problem
med plastavfall och till att bygga upp Europas cirkulära ekonomi.
Vi ger nytt liv åt Europas förbrukade plastförpackningar för tvättmedel
och schampo, samt till avfall från pappers- och plastetiketter.

+
Plastavfall från
konsumenter

Industriellt plastavfall
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Piazza Californian Oak
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UPM PROFI PIAZZA
Europas vackraste trall med höga prestanda
och naturlig träkänsla
Piazza One – används i bostäder
Piazza Pro – används i bostäder och
kommersiella lokaler
Piazza Brazilian Walnut

• 7 naturliga trätoner
• Högprestandaskal och extremt tålig kärna: 75 % återvunnet material
• Upp till 25 års garanti på färgbeständighet, fläcktålighet och strukturell hållbarhet
• Tillverkat i Tyskland

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
Europas finaste designtrall för utomhusliv

Deck 150 Night Sky Black

Deck 150 Stone Grey

Deck 150 Chestnut Brown

• 6 rena och klara färgtoner för modernt utomhusliv
• Slitstark och fläcktålig yta, med extremt hållbar och stöttålig kärna
• Upp till 10 års konstruktionsgaranti: 55 % återvunnet material
• För hemmabruk och kommersiellt bruk: patenterat system med Rail Step-profil
• Tillverkat i Tyskland

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
Smarta tillbehör
Detaljerna är viktiga
Vår trall är utformad för att hålla hela
livet. Våra patenterade smarta tillbehör
utgör skillnaden mellan ett tralldäck som
du älskar av fyra skäl till och ett som
bara får duga.
Mer information om tillbehör finns på
webbplatsen www.upmprofi.com.

Deck 150 Stone Grey

Dolt system
med klämmor

Flexibel
Täcklist
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UPM ProFi Click-System
Snabbt och ergonomiskt installationssystem för professionell användning
• Ultrasnabb installation – upp till 2,5 gånger snabbare än traditionell installation
• Ergonomiskt – kan förberedas i arbetsbänkhöjd
• Enkelt – varken förborrning eller skruvar behövs
• Hållbara komponenter av hög kvalitet
• Praktiskt för många tralländamål
Fullständiga komponentspecifikationer finns på
www.upmprofi.com/click-system
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Så här skapar du den perfekta trallen
1

2

3

4
NJUT
Läs om hur du underhåller trallen och
hur den fungerar på webbplatsen.

INSTALLERA PÅ RÄTT SÄTT
Följ alltid installationsinstruktionerna.
Hitta en certifierad installatör via länken
Inköpsställen.
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Bli del av lösningen
Bästa trallen i klassen, tillverkad i Tyskland
av återvunnet europeiskt plastbaserat avfall
www.upmprofi.se
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HITTA NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE
OCH FÅ PROVER
Använd länken Inköpsställen.

TA FRAM EN PLAN
Ta hjälp av UPM ProFi-verktyget Deck Planner
när du ska planera tralldäcket.
Se hela produktutbudet och tillbehören i
produktlistan.

UPM-Kymmene Corporation förbehåller sig rätten att ändra och lägga till information i den här broschyren. Informationen
i det här dokumentet var korrekt vid publiceringstillfället. Den senaste versionen finns på www.upmprofi.se.

LÅT DIG INSPIRERAS
Hitta inspiration och rekommendationer.

