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UPM ProFi: 
trall som du kan 

älska fyra gånger mer

för att leva 
prisbelönt design och lätt att underhålla

för livet  
upp till 25 års garanti, konstruerad för att fungera och 
håller för bruk i hem och kommersiella tillämpningar

för familjen 
Splitterfri och överlägsen fläck-, rep- och blekningsskydd 

motståndskraft: ett däck för alla generationer

för vår framtid 
En europeisk framgångshistoria: designad i Finland 
och tillverkad i Tyskland av återvunnet plastavfall 

från hela Europa

Innehåll
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Detta är anledningarna till att det går att säga att 
UPM ProFi är Europas bästa trallmaterial i klassen.

Ett däck ska se bra ut när du installerar det: det ska fortfarande se bra 
ut efter många år av boende, lek, stänk, spill, vin och middagar. Du 
behöver en yta som motstår fläckar och repor, som håller färgerna 
under årens lopp, som inte svullnar, spricker, går sönder eller ruttnar. 
UPM ProFi terrassbeläggning är garanterad att fungera. 

Barfotavänligt betyder mer än bara splitterfritt. Ett däck ska kännas 
naturligt vid beröring och ändå vara tillräckligt tåligt för att överleva 
stötar och skrapningar från knivar och stövlar. (Glöm möblerna, 
växtkrukorna och grillgrillen.) Sedan 2007 har UPM ProFi installerats 
i hela Europa, från norr om polcirkeln till Medelhavet, i privata hem, 
restauranger och hotell. 

Säkerheten står i centrum för UPM:s design. Oavsett om man bär en 
tung last i regnet eller om man springer vid en swimmingpool, bör 
ett däck ha en halkfri yta, oavsett om den är våt eller torr. Du vill ha 
ett däck som inte ruttnar, men som också är fritt från giftiga ämnen 
och kemikalier. Ett däck som klarar den europeiska standarden 
för leksakssäkerhet. Ett däck som är fritt från PVC och från vilket 
eventuella avklipp som uppstår under installationen kan slängas 
säkert med det vanliga hushållsavfallet. 

Äkta hållbarhet: många hävdar det, men få lever efter det. Många 
komposit- och trägolv transporteras tusentals kilometer till Europa 
från andra sidan jorden. Andra tillverkas i Europa genom att man 
blandar sågspån och plast. Vi gör det bättre. Vi tar Europas avfall, 
dess gamla schampoflaskor och tvättmedelsflaskor, pappers- och 
plastetikettskräp, och använder det för att i Tyskland tillverka nya 
fantastiska europeiska produkter som kan återvinnas igen.

Om du är en professionell installatör vet du värdet av bra design. 
UPM ProFi trallbeläggning är ett komplett system: utvecklat för att 
vara snabbt, för att hålla i årtionden och med funktioner som gör det 
möjligt för en professionell installation.

Introducering 
av Europas Bäst i 
klassen för trallor

•Prisbelönt design
•Enastående prestanda
•Unik hållbarhet
•Stort värde
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Upp till 25 års garanti:
• För att undvika fläckar
• Färgens hållbarhet
• Strukturell integritet

Överlägsen prestanda 
• Klassledande färgbeständighet och 

fläckbeständighet 
• Splitterfritt 
• Förbättrad reptålighet och slagtålighet
• Halkskydd: vått eller torrt: >36 EN15676

Smart installation 
• Nollgradig lutning 
• Patenterat klicksystem som sparar typiskt 60 % 

installationstid 
• Unik Rail-Step för trappor och kanter 

Unikt hållbar 
Tillverkad i Tyskland med av till 75 % återvunnet 
material från plastbaserad  konsument- och it 
industriavfall från Frankrike, Tyskland och Italien, 
Nederländerna, Polen och Storbritannien 
• 100 % återvinningsbar
• Koldioxidavtrycket minimeras genom lokal 

europeisk logistik 
• PVC-fri och EN-71-3-standard för leksaker 

Säkerheten är kompatibel

Oberoende bedömd 
• PEFC-kontrollkedja 
• ISO 9001 kvalitetsstyrning 
• ISO 14001 Miljöstyrning 
• ISO 50001 Energiförvaltning

Vänligen se våra produktsidor för detaljer 
gällande produkter och applikation
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Sofistikerad återvinningsteknik som ger nytt 
liv i Europas plast- och etikettavfall

Vi tar Europas plast- och etikettavfall och använder den 
bästa materialkunskapen och produktionstekniken för att 
skapa nya högpresterande produkter. Vi gör inte detta för 
att det är lätt: vi gör det för att det är viktigt, även om det 
ökar på kostnaderna för våra produktionsprocesser.

De pappersfibrer som finns i etikettavfall är ett utmärkt 
alternativ till de träfibrer som finns i vanliga komposittrall. 
Och genom att återvinna Europas plastförpackningar kan 
vi kan vi förhindra att avfallet deponeras, förbränns eller 
hamnar i haven.

Ett unikt hållbart val

För att se till att våra trallprodukter uppnår bästa möjliga 
prestanda och kvalitet, använder vi det bästa tillgängliga 
färgpigmentet, UV-stabilisatorer och andra tillsatser. 
Men dessa är alltid förenliga med EU:s folkhälso- och 
Miljölagstiftningen(REACH) och våra trall har certifierats 
som överensstämmande med den europeiska standarden 
som gäller för material som används i leksaker: säkert för 
miljön: säker för familjen.

Som del av ett företag som är erkänd som 
en föregångare inom hållbarhet 

UPM ProFi är en del av UPM, ett av världens 
ledande företag bland tillverkare av förnybara och 
återvinningsbara produkter. UPM är oberoende 
erkänt som en föregångare när det gäller hållbarhet 
och företagsstyrning Företaget har sitt huvudkontor 
i Finland, sysselsätter 17 000 personer och har 54 
produktionsanläggningar i 46 länder, UPM har åtagit 
sig att skapa en framtid bortom fossilerna.
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Hjälper till att bygga upp Europas 
cirkulära ekonomi

Återvunnen plastavfall och etikettmaterial kommer 
från hela Europa och får ett nytt liv genom att de 
används i tillverkning av UPM ProFi trallmaterial i 
Bruchsal, Tyskland. Genom att du väljer UPM ProFi, 
kan vi tillsammans vara en del lösningen för att 
skapa Europas cirkulära ekonomi.

Varje UPM ProFi Piazza binder 
CO2 som annars skulle släppas ut 
om avfallet förbrändes

Detta binder 
över 800 kg 

koldioxid. CO2 som 
fångas upp i våra trall 

motsvarar över 4 månaders 
genomsnittliga utsläpp 
från en bil som körs i 

Europa.Trallen har en lång 
livslängd med upp 

till 25 års garanti för 
användning i bostäder. 

Detta binder koldioxidutsläpp 
för en generation.

I slutet av 
livscykeln, kan 
trallmaterialet 

antingen återanvändas 
eller återvinnas, 

eftersom det är 100 % 
fritt från gifter.

35 m² terrassplattor 
= upp till 500 kg 

plast- och pappersavfall, 
utan att kompromissa 

med den höga kvaliteten 
ochprestanda. Detta motsvarar 

den genomsnittliga mängden 
kommunalt avfall i EU per 

person.
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CASE: Familj + natur 
= Harmoni
Glittrande hav, skärgård med tusentals öar, 
landskap med orörda tall- och björkskogar: 
Nådendal är en magisk ort vid Finlands 
sydvästligaste punkt (Nådendal är också 
hemvist för Muminvärlden). Här har Harri 
Tikkanen och hans familj byggt ett hem som 
är ett skyltfönster för det bästa som nordisk 
design har att erbjuda. Villa Myötätuuli, som 
betyder Villa Medvind, har planerats för att 
vara i harmoni med den omgivande naturen 
och samtidigt vara det perfekta familjehemmet.

Sommaren är finländarnas tid att njuta av ljusa kvällar. På 
högsommaren i Nådendal går solen upp strax efter klockan 
4 på morgonen och ner klockan 23 på kvällen. För familjen 
Tikkanen var det självklart att terrasserna skulle vara mer 
som ett vardagsrum utomhus. Men de måste också beakta 
stora regnmängder och temperaturer som sjunker till under 
–20 grader Celsius under vintern. Därför måste byggmateri-
alen vara av högsta kvalitet. Därmed föll valet på UPM ProFi 
Piazza.

Villa Myötätuuli har två däcksområden samt balkonger på 
andra våningen som öppnas från sovrummen. Inomhus- och 
utomhusområdena går smidigt ihop: en del av terrassområ-
det är till och med inglasat för att kunna användas året runt. 
UPM ProFi Piazza har installerats i alla dessa områden ”Vi 
valde UPM ProFi Piazza på grund av rekommendationer 
från andra husägare”, säger Harri. ”Enkelt underhåll, pålitlig 
kvalitet och den vackra ljusgrå färgen Nordic Ash var också 
viktiga faktorer i vårt beslut”.

UPM ProFi Piazza terrassbrädor är unika eftersom de 
erbjuder upp till 25 års garanti för färgbeständighet, fläck-
beständighet och strukturens durabilitet. Samtidigt tillverkas 
brädorna av återvunnet europeiskt plast- och pappersavfall, 
både från konsumenter och industrier. Dessa återvunna mate-
rial, bland annat plast från schampo- och tvättmedelsflaskor 
och etikettavfall, transporteras från hela Europa till Tyskland 
där terrassbrädorna tillverkas. Till skillnad från många andra 
trallbrädor som importeras från hela världen är UPM ProFi 
verkligen en del av Europas cirkulära ekonomi.

Villa Myötätuuli var med på bostadsmässan 2022 i Nåden-
dal, där de senaste byggnadsinnovationerna presenterades. 
Ett hållbart synsätt var en av grunderna för hela mässan, 
med bostäder, gator och tjänster som alla är utformade för 
att smälta in i de omgivande klipporna, fälten och skogarna. 
Först och främst är dock Villa Myötätuuli ett familjehem och 
terrassen ett område att bo på. Varken stänk från bubbel-
poolen eller spill från grillplatsen kommer att lämna några 
fläckar på UPM ProFi Piazza. Ett sista ord från Harri: ”Vi ville 
att terrassen skulle vara en integrerad del av vårt familjeliv. 
Vi kan dricka vårt morgonkaffe på terrassen, barnen kan 
leka där under dagen och på kvällen kan vi grilla och gå till 
bubbelpoolen för att njuta av bubblorna”.

 FÖR HEMÄGARE 
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CASE: Strandsemester i hemmet

Redan välsignade med en fantastisk utsikt 
över bergen, hade familjen Tetu ytterligare 
en ambition för sitt hem.

Albertville ligger i hjärtat av de franska alperna och är 
världsberömt för sina vintersporter. (1992 hölls vinter 
OS där). Men för den lokala invånaren Patrice Tetu är 
det de långa, varma sommardagarna som det går att 
njuta av utomhus. På ena sidan av deras hus, med utsikt 
över trädgården, har de en terrass där de kan beundra 
bergen medan de äter. På den andra sidan finns poolen 
där de också kan beundra bergen medan de kopplar av.

”Målet var att kunna njuta av poolen på sommaren som 
om vi vore på stranden”, förklarar Tetu. Hans fru är också 
ett fan av friluftslivet.

”En typisk dagdå jag tillbringar tid på terrassen är när det 
är soligt, varmt och jag kan njuta av ljuset. Min drömdag 
på terrassen består av en solstol, parasoll och att simma 
upp och ner längs med hela terrassen i poolen”, beskriver 
Madame Tetu. 

Familjen Tetu valde UPM ProFi Piazza One Silver Teak på 
grund av designen och de låga underhållsegenskaperna. 
Ytan är halkfri vid både vått och tortt och den är 
motstånds kraftig mot fläckar, inklusive klorvatten. 
Därmed är däcket perfekt för poolen.

Det 110 m² stora däcket är garanterat mot fläckar, 
färgblekning och strukturella defekter i 25 år.

UPM ProFi-däck installeras vanligtvis av en professionell 
installatör, men i det här fallet planerade och installerade 
herr Tetu däcket själv. Hela processen från den första 
idén, planeringen av däcket, inköp av material, och 
installation tog åtta månader.

Med UPM ProFi:s däcksplanerare kan du visualisera 
din däck och få en fullständig materialförteckning och 
underkonstruktion design. 

Ett sista råd från M. Tetu: ”Var noga med att följa 
monteringsanvisningarna”.

 FÖR HEMÄGARE 
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I sitt yrkesliv är Andy Solomon grundare och ägare av 
både puben och bistron Treffi och restaurangkedjan Fat 
Lizard. När Andy planerade vilka material som skulle 
användas i hans eget hem ville han ha samma höga 
kvalitet på design, prestanda och underhållsvänlighet som 
han hade valt för sina restauranger.

Hemmet är en vacker lägenhet som ligger i Fiskehamnen 
i Helsingfors och som färdigställdes hösten 2021. Den 
L-formade balkongen erbjuder fantastisk utsikt över 
både havet och staden. En del av området är omslutet 
med glaspaneler vilket gör det till ett utomhuslivsområde 
som kan avnjutas oavsett väder. Eftersom Andy hade 
goda erfarenheter av UPM ProFi terrassbeläggning i sitt 
tidigare hem visste han att det skulle vara det perfekta 
materialet för de nya balkongerna. UPM ProFi Piazza Pro 
Californian Oak visade sig vara den färg som inte bara 

CASE: Expertens val för hemmet

Balkongdäcken installerades 
med UPM ProFis prisbelönta och 
patenterade Click System. Jämfört med 
traditionellt däckbygge möjliggör Click 
System en typiskt sett sextio procents 
minskning av den tid som behövs för 
installationen. Dessutom kan de flesta 
av underbyggnadskomponenterna 
förmonteras utanför anläggningen, 
vilket minimerar den tid som läggs ner 
på fastigheten.

passade till lägenhetens rena 
och moderna design, utan som 
också harmonierade med de 
naturliga färgerna från havet, 
himlen och skogen.

När man arbetar länge vill man 
kunna leva på sitt däck, inte ägna 
timmar åt att underhålla det. UPM 
ProFi Piazza’s yta garanteras motstå 
fläckar och behålla sin färg i minst 
25 år i bostäder och 20 år i tuffare 
miljöer, t.ex. restauranger och andra kommersiella 
tillämpningar. Ytan är också mycket reptålig och 
halksäker både på vått och torrt underlag.

Föreställ dig att du som restaurangägare ägnar ditt arbetsliv åt att tillfredsställa 
andra: hitta de bästa råvarorna, bygga upp ett team med rätt expertis, skapa 
den perfekta atmosfären och sköta det hela som en affärsverksamhet När det 
kommer till ditt eget hem, måste det vara speciellt.
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Beläget vid foten av Château de la Napoule på franska Rivieran, är Le Boucanier 
känt för sina utmärkta fisk och skaldjur och sitt fantastiska läge. Under hela 
sommaren är borden på den öppna terrassen, som ligger bara några meter från 
stranden, mycket efterfrågade bland bpde lokalbefolkningen och turister.

CASE: Det bästa av franska köket 
+ Europas bästa tralldäck

Med salt och sand i havsbrisen, möbler,,högklackade 
skor över brädorna och olja och vinspillror, sökte familjen 
Chaumier efter en exceptionellt hållbar yta för deras 
restaurang utomhus. På en sådan fantastisk plats var 
däcket utseende och design lika viktigt.

Valérie Giusta är filialchef för distributören av 
trämaterial Dispano Le Cannet. Hon förstod Le Boucaniers 
behov och kunde rekommendera UPM ProFi Piazza Pro 
för restaurangen. UPM ProFi beläggningar tillverkas i 
Europa (Tyskland) av återvunnet material, plast- och 
etikettavfall från hela Europa. (inklusive Frankrike).

Mr Ave, chef på FAVE, det företag som valts ut för att att 
installera terrasserna på Le Boucanier: ”Det är lättare att 
installera UPM ProFi Piazza-brädor än de mer utmanande, 
kortare och mindre stabila Ipé-brädor av tropiskt lövträ. 
Man behöver bara följa monteringsanvisningarna 
noggrant. eftersom installationen av träkompositbrädor 
skiljer sig något från installationen av exotiska träslag eller 
behandlad brädor av furu”.

Tillsammans med sin arkitekt har ägarna till restaurangen 
valt färgen Californian Oak som bäst passade till både 
restaurangens inredning och den omgivande miljön.
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”Hållbara val ger långsiktiga lösningar som människor 
kan vara stolta över”, säger arkitekten och partnern 
Stefan Blach, från Studio Libeskind i New York, som 
har ansvarat för det enorma bygget av Nokia Arena 
och bostadsområdet Towers-projektet. Den ambitiösa 
stadsförnyelsen i hjärtat av i Finlands näst största 
stad, Tammerfors, omfattar 82 000 m² av byggnader: 
en ishockeyarena, ett hotell och fem byggnader i 
bostadstorn. 

Projektet byggdes över en befintlig järnväg och förbinder öst med väst 
och skapar en ny levande knutpunkt med högklassiga byggnader, 
högkvalitativt boende, arbete, fritid och kultur för staden och Finland. 
Betydelsen av utomhusliv, även i en stadsmiljö, ingår i Libeskinds design.

”Utomhusutrymmen, balkonger och terrasser spelar en ännu viktigare 
roll i arkitekturen i dag, eftersom människor sedan pandemin verkligen 
eftersträvar gröna och trygga miljöer med frisk luft, i närheten av sina 
bostäder och kontor”, förklarar Blach.

UPM ProFi Piazza har installerats i bostadsbyggnadens översta våning, 
i en lägenhet på översta våningen. One är ett bra exempel på hur 
hållbar design och förbättrad utomhusmiljö kan kombineras. Det vackra 
trägolvet erbjuder både klassledande prestanda (25 års garanti för 
färgbeständighet, fläckbeständighet och strukturell integritet) och är en 
unik hållbar europeisk lösning. (tillverkad i Tyskland av 75 % återvunnet 
plastbaserat avfall från hela Europa.)

”Plast är ett enormt problem och det bästa vi kan göra är att återanvända 
plast till långvariga byggmaterial”.

CASE: Hållbar design 
i arkitekturen



17



18



19

Efter att ha arbetat i femton år inom byggbranschen har 
den professionella installatören Joey Neve haft sitt eget 
företag i Nederländerna i över fem år. Med projekt i både 
Amsterdam och Nya Zeeland har han arbetat med många olika 
byggmaterial. När det gäller UPM ProFi trallbeläggning säger 
Joey

”Det är en vacker och genomtänkt produkt. Den kräver lite 
underhåll och allt installationsmaterial ingår i leveransen. 
Detaljer är viktiga och det är därför systemet också har ett antal 
smarta tillbehör, inklusive en patenterad lösning för trappsteg 
och gummilister som gör en sluten däckyta och förhindrar att 
smuts faller ner genom springorna”.

CASE: Smart installation

Sedan lanseringen 2007 har UPM ProFi Deck 150 gett fräsch och modern design 
till utomhusträdgårdar i hela Europa. Dess sortiment av smarta tillbehör garanterar 
en professionell slutprodukt



Nordic Ash

Silver Teak
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UPM ProFi Piazza Pro & One
Europas bästa i klassen kompositbeläggning 
med ett naturligt utseende av lövträ
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25 år för bostäder och 20 år garanti 
för kommersiell användning
• Fläckbeständighet
• Färgbeständighet
• Strukturell integritet 

Överlägsen prestanda
• Klassledande färgbeständighet 

och fläckbeständighet
• Splitterfritt
• Förbättrad reptålighet och slagtålighet
• Glidfritt: vått eller torrt: >36 EN15676 

Smart installation
• Installation med noll graders lutning möjlig
• Kan installeras med antingen dolda T-clips eller 

det patenterade klicksystemet, vilket sparar 
typiskt sett 60 % av installationstiden

• Flexibel täcklist finns tillgänglig för däck kanter
• Aluminiumskenor och gummilister för slutna 

däck lösningar 

Unikt hållbart
• Tillverkat i Tyskland med upp till 75 % 

återvunnet postkonsument- och postindustriellt 
plastbaserat avfall från Frankrike, Tyskland, 
Italien, Nederländerna, Polen och 
Storbritannien.

• Produkter som är återvinningsbara
• Koldioxidavtryck minimeras genom lokal 

europeisk logistik
• PVC-fri och enligt EN-71-3-standard för 

leksaker 

Oberoende bedömning
• ISO 9001 kvalitetsledning
• ISO 14001 miljöledning
• ISO 50001 energiledning
• PEFC Chain of Custody 

25 x 140 mm 
Längd: 4 m
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Det ultimata kompositdäcket med hög prestanda och lätt underhåll som finns i 
sju vackra varierade färgnyanser. Det kompletta 360 graders högpresterande 
tvärbundna polymerskalet med hög prestanda är oborstad och ger bästa möjliga 
färgbeständighet, fläckbeständighet och reptålighet. Den extremt slitstarka kärnan 
består till 75 % av återvunnen europeisk plast och märkesbaserade material 
och har ett exceptionellt motstånd mot fuktabsorption och garanterar en lång 
livslängd. 

UPM ProFi Piazza Pro är tillverkad med ett naturligt lövträ som är barfota 
vänlig, slitstark och ger en bra halkskyddad yta, oavsett om den är våt eller torr.

UPM PROFI PIAZZA PRO 
För kommersiella och bostadsrelaterade tillämpningar
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24

UPM ProFi Piazza One tillverkas med samma kärn- och ytmaterial som Piazza Pro. 
Den lättare profilen är endast avsedd för bostäder. Den oborstade, högpresterande 
polymeren med hög prestanda är bäst i klassen då det gäller färgbeständighet, 
fläckbeständighet och reptålighet. Brädornas ultrahållbara kärna är tillverkad till 
75 % av återvunnen europeisk plast- och etikettavfall och har en klassledande 
fuktabsorberingsförmåga som garanterar en lång livslängd. 

UPM ProFi Piazza One är tillverkad med en naturlig lövträsnurra som är barfota 
vänlig, slitstark och ger en bra halkskyddad yta, oavsett om den är våt eller torr.

UPM PROFI PIAZZA ONE 
För bostäder
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25 års garanti för bostäder
• Fläckbeständighet
• Färgbeständighet
• Strukturell integritet 

Överlägsen prestanda
• Klassledande färgbeständighet och 

motståndskraft mot fläckar
• Splitterfritt
• Förbättrat motstånd mot repor och stötar
• Glidfritt: vått eller torrt: >36 EN15676 

Smart installation
• Installation med nollgradig lutning möjlig
• Installeras med dolda vingklipp
• Flexibelt täckband finns tillgängligt för 

däck kanter 
• Aluminiumskenor och gummilister för 

slutna däcklösningar 

Unikt hållbart
• Tillverkad i Tyskland med upp till 

75 % av återvunnen postkonsument 
och postindustriellt plastbaserat 
avfall från Frankrike, Tyskland, Italien, 
Nederländerna, Polen och Storbritannien. 

• Produkter som är återvinningsbara
• Koldioxidavtryck minimeras genom lokal 

europeisk logistik 
• PVC-fri & enligt EN-71-3-standard för 

leksaker 

Oberoende bedömning
• ISO 9001 kvalitetsledning
• ISO 14001 miljöledning
• ISO 50001 energiledning
• PEFC Chain of Custody 

25 x 140 mm 
Längd: 4 m
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UPM ProFi Piazza Pro eller One on UPM ProFi Support Rail 
(komposit): endast för användning på marknivå

1 Piazza Pro eller One däckbrädor
Finns i sju naturliga färgnyanser av lövträ. Kan finnas små skillnader mellan färgerna 
hos Piazza Pro och Piazza One

2 Täckningsremsa 
möjliggör raka eller till och med böjda däckskanter. Det finns en liten skillnad mellan färgen på 
däckbrädan och täckremsan. 

Alternativ 
för fästande

3a Wing Clip (Piazza One), T-Clip eller Click-Clip (Piazza Pro)
"Dolda" clips som gör det möjligt att snabbt montera och demontera terrassbrädorna, vilket 
möjliggör normal termisk expansion och kontraktion. Start Clips finns tillgängliga för alla brädor.

3b Alu Rail (alternativ till clips) 
Ger en sluten och lättstädad däckyta: ytterligare ventilationspunkter behövs.

4 Stödskenor: Komposit, aluminium och Click-System 
UPM ProFi Support Rail (komposit) kan användas endast för installation på marknivå på hårda 
plana ytor.UPM ProFi Alu Support Rail Small även för installation på marknivå på hårda plana 
ytor endast där minimala monteringshöjder finns. UPM ProFi Alu Support Rail Large & Click 
Alu Support Rails är avsedda för upphöjda däck. Standardstödskena för Piazza Pro är 40 cm 
(bostäder) och 30 cm (kommersiella), och för Piazza One 35 cm. 

5 Gummiremsa 
För slutna däcksytor av yachttyp. Eliminerar statisk urladdning som kan uppstå på isolerade 
däck (t.ex. takterrasser) Ytterligare ventilationspunkter behövs.

6 Fot (stor/mellanstor/liten) 
För upphöjda däck med UPM ProFi Alu Support Rail Large eller Click Alu Support Rail.
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UPM ProFi Piazza Pro eller en på UPM ProFi Alu Support 
Rail Stor: lämplig för upphöjda däck

UPM ProFi patenterat klicksystem för UPM ProFi Piazza Pro: 
lämplig för upphöjda däck: typiskt 60 % snabbare installation

7 Click Start Clip

8 Direktfixeringsclips

9 Hörndel
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Silver Green

Stone Grey

Chestnut Brown

Night Sky Black Autumn Brown

Pearl Grey
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UPM ProFi Deck 150 
Europas bäst i klassen kompositbeläggning 
fräsch design för utomhuslivet



Autumn Brown Chestnut BrownStone Grey Night Sky Black Silver GreenPearl Grey
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UPM ProFi Deck 150 har en ren nordisk design och enastående prestanda som 
möjliggör en fräsch och ren inställning till utomhuslivet. Brädorna har ett stenliknande 
utseende och har en naturlig känsla och långvarig hållbarhet. Den icke borstade 
reversibla ytan har exceptionellt fläckskydd och den konstruerade profilen har 
klassledande fuktskydd och har mycket bra slagtålighet.

Topp design är kärnan av UPM ProFi Deck 150-systemet med sin unika Rail Step-
profil för trappor och kanter, slutstycken med ett patenterat låssystem, en täcklist som 
är flexibel (tillräckligt flexibel för att möjliggöra böjda däck), och dess aluminium- 
och gummilösningar för en sluten terrass.

UPM PROFI DECK 150
För kommersiella och bostadsrelaterade tillämpningar
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10 år garanti för bostäder och 5 år garanti 
för kommersiella tilläpningar som täcker
• Strukturell integritet 

Överlägsen prestanda
• Överlägsen motståndskraft mot fläckar: 

oborstad yta 
• Naturlig vittring som leder till begränsad 

färgblekning med tiden 
• Splitterfritt
• Förbättrad reptålighet och slagtålighet
• Klassledande slagtålighet
• Halkskydd: vått eller torrt: >36 EN15676 

Smart installation
• Möjlighet till installation med nollgradig lutning
• Kan installeras med antingen dolda T-clips eller 

det patenterade klicksystemet, vilket sparar 
typiskt sett 60 % av installationstiden 

• Unikt Rail Step för professionella trappor & 
kanter 

• Flexibla täcklister som möjliggör böjda kanter
• Slutstycken med patenterat låssystem 

Unikt hållbart
• Tillverkad i Tyskland med upp till 55 % 

återvunnet material från postindustriellt 
plastbaserat avfall som kommer från Frankrike, 
Tyskland, Polen och Storbritannien 

• Produkter som är återvinningsbara
• Koldioxidavtryck minimeras genom lokal 

europeisk logistik
• PVC-fri och enligt EN-71-3-standard för 

leksaker 

Oberoende bedömning
• ISO 9001 kvalitetsledning
• ISO 14001 miljöledning
• ISO 50001 energiledning
• PEFC Chain of Custody 

25 x 150 mm 
Längd: 4 m



32

UPM ProFi Deck 150 på UPM ProFi Support Rail (komposit): 
Endast för användning på marknivå

1 Däckbrädor 
Finns i 6 olika färger. 

Kantning 
alternativ

2a Rälssteg
Den patenterade lösningen för snabba och professionella trappor, däck och poolkanter.

2b Täcklist
möjliggör raka eller till och med böjda däckskanter. 

2c Slutstycken 
Stänger däckbrädernas ihåliga kammare med ett patenterat låssystem. 

Fastställande
alternativ

3a T-Clip eller Click Clip 
Snabb installation och avinstallation av däckbrädor, med möjlighet till normal 
värmeexpansion och sammandragning.

3b Alu Rail* 
ger en sluten däcksytan som är lätt att rengöra, skapar en ännu starkare struktur för tuffa 
tillämpningar: ytterligare ventilationspunkter behövs.

4 Stödskena 
UPM ProFi Support Rail (komposit) kan användas för installation i marknivå på endast 
hårda plana ytor. UPM ProFi Alu Support Rail Small även för installation i marknivå på 
hårda plana ytor endast där minimala monteringshöjder finns. UPM ProFi Alu Support 
Rail Large & Click Alu Support Rails är avsedda för upphöjda däck. Standardstödskena 
för Deck 150 är 40 cm (bostäder) och 30 cm (handel).

5 Gummiremsa 
För slutna däcksytor av yachttyp. Ytterligare ventilationspunkter behövs.

6 Fot (stor/mellanstor/liten) 
För upphöjda däck med UPM ProFi Alu Support Rail Large eller Click Alu Support Rail.
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3b

2b

4

1

2c

2a
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UPM ProFi Deck 150 på UPM ProFi Alu Support Rail & Feet: 
Lämplig för tillämpningar med upphöjda nivåer

UPM ProFi patenterat klicksystem för UPM ProFi Deck 150 
Lämpligt för tillämpningar med upphöjda nivåer: typiskt 60 % 
snabbare installation 

7 Click Start Clip

8 Click Rail Step Clip

9 Direktfixeringsklämma

10 Hörndel

1

6
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4

2b 3b

2c

2a

5



34

UPM ProFi Click System 

Typiskt 60 % snabbare än traditionell installation 
Förmontering på arbetsbänkshöjd sparar på 
•ryggar och knän 
•tid 

Ingen förborrning eller 
skruvar behövs

1 installatör 
kan bygga 

10 m² däck på 
1 timme
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Snabbt och ergonomiskt installationssystem 
för professionell användning

1. Klicka in clipsen i skenorna 2. Bygg upp underkonstruktionen 
med hörndel

3. Klicka på fötterna på skenorna 4. Klicka på däckbrädorna 
på ramen

Fullständig komponentspecifikation finns på www.upmprofi.com/click-system
Följ alltid de fullständiga instruktionerna 
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 ÖVERSIKT 

PRODUKTDATA

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127

Längd m 4, 5* 4, 5* Deck 150: 4, 5*, 6* 3,15

Pallstorlek, antal 49 49 84 88

MATERIALKRAV per m2 (ungefärliga behov för användning i bostadsmiljöer)

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127
Deck 150 Deck 127

Mått mm 25 x 140 25 x 140 28 x 150 28 x 127,5

Däckbrädor, lin m 7 7 6,5 7,5

Stödskena, lin m 3,4 3 3 3,4

Fästskruv 1 st per trallbräda

Installation med Click-system: Inga skruvar eller verktyg behövs

Click-klämma, st. inte möjligt 18 Click-klämmor** 17 Click-klämmor inte möjligt

Montering med klämmor

Klämmor inkl. Skruvar, st. 20 Wing-klämmor 18 T-klämmor 17 T-klämmor 22 T-klämmor

Montering med Alu-skena

Aluminiumskena, m 7 7 6,5 7,5

Skruvar för aluminiumskena, st. 20 18 17 22 

Klämmor vid Alu-skena-installation behövs inga klämmor

Tillvalskomponenter

Startklämma vid behov vid behov vid behov vid behov

Stegbräda inte möjligt inte möjligt vid behov inte möjligt

Täcklist vid behov vid behov vid behov vid behov

Gummiremsa, m 7 7 6,5 7,5

Gummidyna vid behov vid behov vid behov vid behov

 * Tillverkas på beställning
 ** Click-system för Piazza Pro i mån av tillgång

TRALLBRÄDOR UPM PROFI – 
ÖVERSIKT

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127

Klassledande UPM ProFi trallprodukter i komposit:

• WPC-trall som är lätta att rengöra, 
fläcktåliga och kräver mindre underhåll

• Oborstad, barfotavänlig yta

• Tillverkade i mellan 55 och 97 % 
återvunnen plast och fibermaterial från 
Europa

• Monteras på marknivå, i marknivå och 
under vatten

• Mellan 10 och 25 års garanti
• Lämpliga för krävande kommersiell miljö, 

hem och trädgårdar
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 ÖVERSIKT 

AVSTÅND FÖR BJÄLKAR, cm

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127

Hemanvändning 35 40 40 35

Kommersiell användning – 30 40 –

Höga höjder Hemanvändning 35 40 T-klämma: 30/Alu Rail: 40 –

 Kommersiell användning – 30 Alu-skena: 40 –

Varma länder  Hemanvändning – – T-klämma: 30/Alu Rail: 40 –

 Kommersiell användning – – Alu-skena: 40 –

GARANTI

Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127

Strukturell
Beständiga färger
Resistent mot fläckar

Strukturell
Beständiga färger
Resistent mot fläckar

Strukturell Strukturell

Hemanvändning 25 års minskande 25 års minskande 10 års fullständig 10 års minskande

Kommersiell användning – 20 års minskande 5 års fullständig –

Kontakta en lokal återförsäljare för att få fullständig information om UPM ProFis produktgarantier.
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UPM PROFI-TILLBEHÖR FÖR  
ALLA TRALLBRÄDOR

UPM PROFI-PRODUKTSPECIFIKATIONER FÖR ALLA TRALLBRÄDOR

Syfte Material

Aluminium stödskena,  
Liten*
23 x 40 mm
Längd: 1,8 m

extra tunn profil för  
låga trallkonstruktioner Aluminium

Aluminium stödskena,  
Stor*
45 x 68 mm
Längd: 4 m

för extra breda spännvidder  
upp till 110 cm Aluminium

 

Förbindningsstycke för
aluminium stödskena, stor*/
Förbindningsstycke för
Click-aluminium stödskena, stor**
32 x 58/20 x 43 mm
Längd: 0,2 m

enkel och snabb förlängning  
av underkonstruktion av aluminium Aluminium

Gummidyna,
storlek S, M, L
3/8/20 x 60 x 90 mm

för små höjdjusteringar  
av underkonstruktioner som  
gör att vatten kan rinna under 
däckkonstruktionen

Gummi

Gummiremsa
9 x 11 mm
Längd: 1 förpackning = 50 m

ger en tät trallyta  
och lyxjaktsutseende Gummi

Fot
Liten: 35–70, medelstor: 65–155, 
stor: 145–225 mm

enkel justering av höjden på  
underkonstruktionen Plast

 * I mån av tillgänglighet
 ** För montering med UPM ProFi Click System

UPM ProFi gummidyna
• Ger stöd till bjälkarna även om marken är lite ojämn
• Släpper igenom vatten och fukt
 – Gör att vatten kan rinna under  

 trallkonstruktionen
 – Extremt vattengenomsläpplig
  gummigranulat (18 000 l/h/m2)
 – Rötbeständigt
 – Ökar livslängden för träbjälkar
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 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

Underkonstruktionskomponenter

UPM ProFi aluminium stödskena, stor
• Problemlösaren för extra stora spann  

på upp till 110 cm mellan två stödfötter
• Tids- och kostnadseffektiv montering
 – Färre fötter behövs: besparingarna blir  

 högre än det högre priset för  
 Alu Support Rail

 – Snabbare montering: klickas enkelt och  
 snabbt fast på UPM ProFi Foot-fötterna

• Kan monteras direkt på marken 
med gummidynorna 20 mm

UPM ProFi aluminium stödskena, liten
• Extra tunn profil (23 mm) för låga  

trallkonstruktioner
• För minimal monteringshöjd med  

montering direkt på marken
• Inbyggt vattengenomsläppligt 

gummimaterial säkerställer dränering
• Monteras endast direkt på en hård,  

plan yta

UPM ProFi förbindningsstycke
för aluminium stödskena, stor
• Bara att skjuta in för snabb och enkel 

förlängning
• Allt spillmaterial kan utnyttjas 
• Två aluminium stödskenor kan fästas 

ihop utan stödfot

UPM ProFi Fot
• Klickmontering på aluminium stödskena, stor  

mot träbjälkar med skruvar
• Enkel, steglös, oändligt ställbar höjdjustering, 

även vid användning av bjälkar
• Anpassningsbar i alla riktningar, kan 

kompensera för marklutning upp till 8 %
• Kan bära upp till 1 195 kg per fot
• Rundad fotplatta förhindrar skador  

på vattentäta membran

UPM ProFi stödskena
• Den mest kostnadseffektiva lösningen för  

altangrunder
• Monteras endast direkt på en hård, plan yta
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 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

UPM PROFI PIAZZA

UPM ProFi Piazza Pro eller Piazza One?
Båda trallarna är tillverkade med samma yta med höga prestanda och mycket hållbart 
kärnmaterial. Båda finns i samma lyxiga färger och har samma höga innehåll av återvunnen 
europeisk plast. 

Med sin fullständigare profil och hela 360 graders yttre skal är Piazza Pro styvare, starkare och 
har överlägsen måttstabilitet: det är helt enkelt det bästa av det bästa.

Piazza Pro Piazza One

Garanti: struktur, blekning och fläckar 25 års 25 års

Installation med noll graders lutning Ja Ja

Trallar för hemmiljö (avstånd för bjälkar) Ja (40 cm) Ja (35 cm)

Trallar för kommersiella miljöer (avstånd för bjälkar) Ja (30 cm) Nej

Click-System – snabb montering Ja Nej

UPM PROFI PIAZZA
Californian  
Oak 

Silver  
Teak

Brazilian
Walnut

Streaked
Ebony

Royal 
Elm

Nordic 
Ash

Red 
Padouk

UPM ProFi Piazza Pro
25 x 140 mm
Längd: 4 m

• • • • • • •

UPM ProFi Piazza One
25 x 140 mm
Längd: 4 m

• • • • • • •

UPM ProFi Piazza täcklist
12 x 66 mm
Längd: 4 m

• • • • • • •

UPM ProFi stödskena
40 x 60 mm
Längd: 4 m

Färg: svart

För fästklämmor se sidan 42 ••Kontrollera trallfärgernas tillgänglighet hos din närmaste distributör.Kontrollera trallfärgernas tillgänglighet hos din närmaste distributör. 

Utseende och känsla
• Sofistikerad och modern
• Naturlig trägolvskänsla

Prestanda
• upp till 25 års färg-, bleknings- och strukturgaranti i bostadsmiljö
• 360 graders högprestandaskal med Piazza Pro: obrutna spår

Unikt hållbar
• Tillverkad av 75 % återvunnet europeiskt plast- och  

pappersavfall, både från konsumenter och industrier
• 100 % återvinningsbar: giftfri och barnsäker enligt EN71-3

Tillämpning och montering
• Kommersiell användning och i bostadsmiljö: UPM ProFi Piazza Pro
• Endast bostadsmiljö: Piazza One
• 60 % snabbare montering med UPM ProFi Click System och 

Piazza Pro
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 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

UPM ProFi stegbräda
• Professionella trappor snabbt
• Slitstarka trall- och poolkanter 
• Matchar alla Deck 150-färger

UPM ProFi T-klämma/Wing-klämma
• Snabb montering/demontering 

trallbrädor
• Med hänsyn tagen till temperaturstyrd 

utvidgning av trallbrädor
• Stora T-klämmor möjliggör 

90-gradersfixering av brädor

UPM ProFi gummiremsa
• Ger lyxjaktsutseende
• Förhindrar att smuts faller ned mellan  

trallbrädorna
• Ger ytan bättre friktion
• Ytterligare ventilationspunkter behövs

UPM PROFI DECK 150
Autumn
Brown

Chestnut
Brown 

Stone
Grey

Night Sky
Black

Silver
Green

Pearl
Grey

Deck 150
UPM ProFi Deck 150
28 x 150 mm
Längd: 4 m (6 m på beställning)

• • • • • •

UPM ProFi täcklist
12 x 66 mm
Längd: 4 m

• • • • • •

28

110

68

UPM ProFi stegbräda
68/28 x 110 mm
Längd: 4 m

• • • • • •

UPM ProFi stödskena
40 x 60 mm
Längd: 4 m

Färg: svart

UPM ProFi Deck 150  
ändkåpa
27 x 149 x 23 mm

• • • • • •

UPM ProFi stegbräda  
ändkåpa
27/67 x 109 x 23 mm

• • • • • •

För fästklämmor se sidan 42 ••tillgänglig •tillverkas på beställning •i mån av tillgång

UPM PROFI DECK 150
Utseende och känsla
• fräscht och modernt
• sex färger med inspiration från nordisk natur

Prestanda
• heltäckande strukturell garanti i 10 år
• ihålig däckprofil, 150 mm bred med hög slagtålighet

Hållbar utveckling
• tillverkade i minst 55 % återvunnen plast och fiberbaserade 

material från Europa
• 100 % återvinningsbar: giftfri och barnsäker enligt EN71-3

Tillämpning och montering
• Lämpliga för krävande kommersiella miljöer och bostadsmiljö
• Komplett system med tillbehör som patenterade Rail Step, 

färgmatchande täcklister och ändskydd
• Montering med T-klämmor, Alu Rail eller Click System
• 60 % snabbare montering med UPM ProFi Click System 

för Deck 150 och Piazza Pro
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 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

FIXERING AV TRALLBRÄDOR

Ändamål och information Springa mellan 
trallbrädorna Material Belopp  

i lådan

Liten T-klämma för 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
12 x 22 x 45 mm

fixering av trallbrädor 6 mm Komposit +100 
skruvar

Stor T-klämma för 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
12 x 22 x 63 mm

fixering av trallbrädor 6 mm Komposit +100 
skruvar

Wing-klämma för
Piazza One
13 x 25 x 30 mm

fixering av trallbrädor 6 mm Komposit +100 
skruvar

Aluminiumskena för  
Deck 150
22 x 22 mm
Längd: 4 m

alternativ till montering med klämmor 6 mm Aluminium

Aluminiumskena för 
Piazza One
12 x 18 mm
Längd: 4 m

alternativ till montering med klämmor 6 mm Aluminium

Aluminiumskena för 
Piazza Pro
12 x 18 mm
Längd: 4 m

alternativ till montering med klämmor 6 mm Aluminium

Startklämma för 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
10 x 20 mm

för montering av start- och ändbrädor Stål +50 
skruvar

Startklämma för  
Piazza One
14 x 20 mm

för montering av start- och ändbrädor Stål +50 
skruvar

Skruvförpackning 
Stor, 115 st.*
4 x 40 mm

för användning med komposit- eller  
träunderkonstruktion A4 stål

Skruvförpackning 
Liten, 100 st.**
4 x 26 mm

för användning med Aluminium stödskena A4 stål

 * Ingår i standardförpackningar med T-klämmor och Wing-klämmor
 ** Ingår i särskilda förpackningar med T-klämmor och Wing-klämmor för aluminium stödskena

UPM ProFi täcklist
• Flexibel profil för både raka  

och böjda kanter
• Matchar alla Piazza- och  

Deck 150-färger

UPM ProFi Aluminiumskena
• Ger en tät trallyta som är lätt att 

hålla ren
• Extra förstärkning för extrema 

belastningar
• Ytterligare ventilationspunkter 

behövs
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UPM PROFI CLICK SYSTEM-KOMPONENTER

Syfte Material

Click-klämma
27 x 27 x 43 mm

snabb och säker montering av  
trallbrädor utan skruvar Plast

Click aluminium stödskena för Deck 150
42 x 68 mm
Längd: 4 m

med borrade hål med 156 mm mellanrum 
för klickklämmor, för spann upp till 100 cm Aluminium

Click aluminium stödskena för Piazza Pro
42 x 68 mm
Längd: 4 m

med borrade hål med 146 mm mellanrum 
för klickklämmor, för spann upp till 100 cm Aluminium

Förbindningsstycke för  
Click aluminium stödskena, stor
20 x 43 mm
Längd: 0,2 m

avfallsoptimerad, längsgående  
ihopfästning av stödskenor Aluminium

Hörndel
25 x 60 x 60 mm

90 graders anslutning av  
stödskenor Stål

Fot
Liten: 35–70 mm, medelstor: 65–155 mm,  
stor: 145–225 mm

möjliggör upphöjda trallar från  
35–225 mm Plast

Direktfixeringsklämma
10 x 28 x 28 mm

gör att trallbrädorna stannar  
på plats Stål

Click Start-klämma
35 x 24 x 50 mm

möjliggör snabb montering av  
de första och sista trallbrädorna Aluminium

Click-klämma för stegbräda
38 x 19 x 50 mm

möjliggör snabb montering av  
Rail Step för trallkanter Aluminium

Tyst tejp
1 x 6 mm
Längd: 33 m

dämpar ljudvibrationer Gummi

UPM PROFI CLICK SYSTEM-
KOMPONENTER

• Ultrasnabb klickmontering: 2,5 gånger snabbare 
än traditionell montering

• Grundramen kan förberedas i arbetsbänkhöjd, 
vilket skonar både rygg och knän

• Inget behov av förborrning eller skruvar 
• Även förtillverkning är möjlig för att minimera 

monteringstid, buller och smuts på kundens 
anläggning

för användning med UPM ProFi Deck 150- och Piazza Pro-trallbrädor
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PRODUKT

Produktgrupp Produktnamn Basenhet EAN-nummer Produktnummer Artikelnummer

UPM ProFi Piazza Pro UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 4000 M 6438214009405 501421 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 5000 M 6438214009504 501422 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 4000 M 6438214009511 501423 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 5000 M 6438214009528 501424 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 4000 M 6438214009535 501425 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 5000 M 6438214009542 501426 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 4000 M 6438214009559 501427 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 5000 M 6438214009566 501428 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 4000 M 6438214009955 501512 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 5000 M 6438214009979 501514 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 4000 M 6438214009986 501515 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 5000 M 6438214009993 501516 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 4000 M 6438214010005 501517 39259080

UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 5000 M 6438214010012 501518 39259080

UPM ProFi Piazza One UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 4000 M 6438214009207 501390 39259080

UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 5000 M 6438214009306 501400 39259080

UPM ProFi Piazza One Silver Teak 4000 M 6438214009214 501391 39259080

UPM ProFi Piazza One Silver Teak 5000 M 6438214009313 501401 39259080

UPM ProFi Piazza One Californian Oak 4000 M 6438214009221 501392 39259080

UPM ProFi Piazza One Californian Oak 5000 M 6438214009320 501402 39259080

UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 4000 M 6438214009238 501393 39259080

UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 5000 M 6438214009344 501404 39259080

UPM ProFi Piazza One Red Padouk 4000 M 6438214009863 501503 39259080

UPM ProFi Piazza One Red Padouk 5000 M 6438214009870 501504 39259080

UPM ProFi Piazza One Royal Elm 4000 M 6438214009894 501506 39259080

UPM ProFi Piazza One Royal Elm 5000 M 6438214009900 501507 39259080

UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 4000 M 6438214009924 501509 39259080

UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 5000 M 6438214009931 501510 39259080

UPM ProFi Deck 150 UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 4000 M 6438214000105 500000 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 5000 M 6438214003984 500638 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 6000 M 6438214003557 500640 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 4000 M 6438214003793 500636 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 5000 M 6438214000242 500061 39259080

UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 6000 M 6438214001911 500070 39259080

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 4000 M 6438214000068 500016 39259080

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 5000 M 6438214003939 500622 39259080

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 6000 M 6438214003946 500624 39259080

UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 4000 M 6438214000075 500020 39259080

UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 5000 M 6438214000211 500065 39259080

UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 6000 M 6438214001935 500219 39259080

UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 4000 M 6438214003281 500280 39259080

UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 5000 M 6438214003298 500616 39259080

UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 6000 M 6438214003304 500617 39259080

UPM ProFi Deck 150 Silver Green 4000 M 6438214003564 500669 39259080

UPM ProFi Deck 150 Silver Green 5000 M 6438214003571 500670 39259080

UPM ProFi Deck 150 Silver Green 6000 M 6438214003588 500671 39259080

UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 4000 M 6438214006824 501025 39259080

UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 5000 M 6438214006831 501026 39259080

UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 6000 M 6438214006848 501027 39259080

Terra 127 Terra Deck 127 Grey 3150 M 6438214005223 500837 39259080

Click System Click Alu Support Rail for Deck 150 4000 M 6438214007906 501220 76042990

UPM ProFi Connector Click Alu Sup Large PCE 6438214008002 501221 76042990

UPM ProFi Click Start Clip, box PCE 6438214008019 501222 73209090

UPM ProFi Click Rail Step Clip, box PCE 6438214008026 501223 73209090

UPM ProFi Corner Piece, box PCE 6438214008033 501224 73209090

UPM ProFi Direct Fix Clip, box PCE 6438214008040 501225 73209090

UPM ProFi Click Clip Box PCE 6438214008163 501241 39259080
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UPM ProFi Quiet Tape, 33m per roll PCE 6438214008743 501330 39191080

Piazza pro click alu support 4000 M 6438214009702 501482 76042990

Support Rail UPM ProFi Support Rail Black 4000 M 6438214000358 500048 39259080

Cover Strip UPM ProFi Cover Strip Stone Grey 4000 M 6438214000549 500031 39259080

UPM ProFi Cover Strip Autumn Brown 4000 M 6438214000495 500042 39259080

UPM ProFi Cover Strip Night Sky Black 4000 M 6438214000518 500043 39259080

UPM ProFi Cover Strip Chestnut Brown 4000 M 6438214003311 500287 39259080

UPM ProFi Cover Strip Silver Green 4000 M 6438214006336 500981 39259080

UPM ProFi Cover Strip Pearl Grey 4000 M 6438214006855 501034 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Streaked Ebony 4000 M 6438214009351 501407 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Californian Oak 4000 M 6438214009368 501408 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Silver Teak 4000 M 6438214009375 501409 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Brazilian Walnut 4000 M 6438214009382 501410 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Red Padouk 4000 M 6438214009887 501505 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Royal Elm 4000 M 6438214009917 501508 39259080

UPM ProFi Piazza Cover Strip Nordic Ash 4000 M 6438214009948 501511 39259080

Alu Rail UPM ProFi Alu Rail for Piazza Pro 4000 PCE 6438214010029 501519 76042990

UPM ProFi Alu Rail for Piazza One 4000 PCE 6438214007838 501190 76042990

UPM ProFi Alu Rail 4000 M 6438214000907 500256 76042990

Wing Clips 25 UPM ProFi Wing Clip Small for Alu, BL, B PCE 6438214007104 500954 39259080

UPM ProFi Wing Clip Small Black, 115S, B PCE 6438214009818 501494 39259080

T-Clips UPM ProFi T-Clip Small, Black, 115 S, B PCE 6438214009801 501493 39259080

UPM ProFi T-Clip Large, Black, 115 S, B PCE 6438214009825 501495 39259080

R, T-Clip Small, Black, B PCE 6438214002024 500903 39259080

R, T-Clip Large, Black, B PCE 6438214002437 500911 39259080

UPM ProFi T-Clip Small for Alu, Black, B PCE 6438214009412 501429 39259080

Rail Step UPM ProFi Rail Step Stone Grey +1A 4000 M 6438214001508 500331 39259080

UPM ProFi Rail Step Autumn Brown 4000 M 6438214001539 500350 39259080

UPM ProFi Rail Step Night Sky Black 4000 M 6438214001553 500392 39259080

UPM ProFi Rail Step Chestnut Brown 4000 M 6438214001560 500393 39259080

UPM ProFi Rail Step Silver Green 4000 M 6438214003892 500681 39259080

UPM ProFi Rail Step Stone Grey +1B 4000 M 6438214006893 501010 39259080

UPM ProFi Rail Step Pearl Grey 4000 M 6438214006879 501036 39259080

Accessories Start Clip Deck 150, Piazza Pro,Terra, B PCE 6438214004929 500794 73209090

UPM ProFi Start Clip for Piazza One, box PCE 6438214004936 500795 73209090

Rubber Strip Universal M 6438214007845 501200 40169300

Screw Box Small, 100 pcs, 4*26 mm PCE 6438214009603 501461 73181210

Screw Box Large, 115 pcs, 4*40 mm PCE 6438214009733 501486 73181210

UPM ProFi Alu Support Rail Large 4000 M 6438214005155 500822 76109090

UPM ProFi Connector for Alu Support Rail Large PCE 6438214007128 501093 76042990

UPM ProFi Alu Support Rail Small 1800 M 6438214005162 500823 76109090

UPM ProFi Rubber pad 20 mm, Box PCE 6438214010050 501523 40169997

UPM ProFi Rubber pad 3 mm, Box PCE 6438214010067 501524 40169997

UPM ProFi Rubber pad 8 mm, Box PCE 6438214010074 501525 40169997

UPM ProFi Foot Large C PCE 4012271072477 501203 39259080

UPM ProFi Foot Medium C PCE 4012271072460 501202 39259080

UPM ProFi Foot Small C PCE 4012271072453 501201 39259080

End Cap AB for Rail Step, box PCE 6438214007418 501122 39259081

End Cap CB for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007227 501104 39259082

End Cap AB for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007364 501117 39259083

End Cap CB for Rail Step, box PCE 6438214007241 501106 39259084

End Cap NSB for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007371 501118 39259085

End Cap NSB for Rail Step, box PCE 6438214007401 501121 39259086

End Cap PG for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007395 501120 39259087

End Cap PG for Rail Step, box PCE 6438214007432 501124 39259088

End Cap SG for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007203 501102 39259089

End Cap SG for Rail Step, box PCE 6438214007210 501103 39259090

End Cap SiG for ProFi Deck 150, box PCE 6438214007234 501105 39259091

End Cap SiG for Rail Step, box PCE 6438214007258 501107 39259092
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UPM ProFi kompositbeläggningsprodukterna har utformats 
för proffs. Oavsett om det är ett offentligt eller privat däck, 
rekommenderar vi att du använder skickliga, professionella 
installatörer för att installera terrassbrädorna. På tal om 
produkter erbjuder vi ett totalt terrasssystem för robust och 
snabb installation, samt patenterade tillbehör. Och när vi 
talar om kompetens erbjuder vi Utbildning både offline 
och online för professionella snickare för att säkerställa en 
högklassig slutrpodukt från gräsrotsnivå (underkonstruktion) 
till övre nivå (terrassyta). 

Våra produkter är konkurrenskraftigt prissatta och har en garanti på upp till 
25 år och den prisbelönta designen har imponerat kunder över hela Europa. 
UPM Biocomposites, den europeiska komposittillverkaren, har varit i branschen 
i mer än 15 år. Återvunnen plast och etikettavfall från hela Europa har fått ett 
nytt långvarigt liv. På så sätt erbjuder vi Europas mest hållbara trallprodukter. 
Tjänster för installatörer

Professionell installatör 

designad för proffs, 
robust och snabb installation

Utbildning

Tekniskt stöd i 
stora projekt

Deck Planner för planering 
och visualisering av däck 
före installation

 FÖR INSTALLATÖRER 

Step-by-step instructions on how to become a professional installer

Send your contact details to us
via application form

Join a training session about
UPM ProFi Professional Deck

Installer Programme

After training, you will receive
professional installer

certification

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Your business contact

information will be shared on
our web page “Find nearest

installer”.

Go to application form
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UPM ProFi är ett av de ledande företagen 
inom kompositmaterial varumärken i 
Europa. I över tio år har vi varit ledande 
på området med vår fläck resistenta 
ytor, attraktiva utseende och känsla, och 
pålitliga prestanda. Genom att erbjuda 
både traditionell trälook och fräsch samt 
modern design, lockar UPM ProFi till sig det 
bredaste utbudet av slutkunder med olika 
smak.

Vi vet att våra distributionspartner är en viktig del av 
kedjan och vi har utvecklat ett komplett stödpaket för att 
hjälpa till att göra försäljningen enkel och lönsam.

Våra kära partner, distributörer och återförsäljare 
representerar UPM ProFi produkter som är lätta att 
köpa, lätta att lagra och lätta att sälja. Vi är verksamma 
i Europa, med fabriker i Tyskland och inköp råvaror sker 
huvudsakligen i Europa

Våra produkter har korta ledtider, och distributörerna 
kan kontakta vårt lokala försäljningsteam samt teknisk 
support. Dessutom utvecklas våra onlinetjänster ständigt. 
och hjälper distributörerna att öka sin försäljning av UPM 
ProFi i affärerna på sina marknader.

Lokal europeisk produktion, 
lokal försäljning och teknisk support

Tjänster för distributörer

Lokala säljare tillgängliga i hela Europa
Vi har ett nätverk av key account managers över hela 
Europa som är tillgängliga för att ge personalutbildning 
och teknisk support, oavsett om det gäller filialpersonalen 
eller dina kunder.

Ett komplett utbud av säljfrämjande verktyg
Ett brett utbud av säljfrämjande verktyg, inklusive display 
ställningar, broschyrer och provmaterial samt olika typer 
av digitala verktyg.

Marknadsföringsstöd på nätet
Letar du efter marknadsföringsmaterial från UPM ProFi? 
Vänligen kontakta oss och be om tillstånd till vårt Extranet 
som innehåller följande uppdaterade information för våra 
kunder:
•De senaste produktbroschyrerna och flyers
•Referens- och produktbilder av hög kvalitet
•Garantidokument
•Videomaterial

Deck Planner för planering online
Med vår förnyade Deck Planner kan kunderna och 
slutanvändare  planera sitt däck och ta fram en 
planeringsrapport med fullständig specifikation av de 
material som behövs för projektet.

 FÖR DISTRIBUTÖRER 
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Designad och tillverkad i Finland och Tyskland, UPM ProFi 
produkter har satt nya standarder för landskaps arkitektur, 
urban design och trädgårdsplanering. Kompositbelägg-
ningspro dukterna har tilldelats utmärkelsen Green Good 
Design -priset och har använts i flera internationella 
prisbelönta arkitektoniska designprojekt.

Det är verkligen ett material för vår tid. Högpresterande komposit har tillverkatsi 
Europa av återvunnet europeiskt avfall.

Materialinnovationen – som kallades UPM ProFi – uppfanns 2005. Den nya 
kompositen gav bättre färgbeständighet och fläckbeständighet i jämförelse med 
traditionella wpc-däck. Över 60 % av råmaterialet till den nya kompositen kan 
hämtas från avfall från självhäftande etiketter. Ingen återvinningslösning hade 
tidigare funnits för detta avfall.

Ett decennium senare förnyades ännu fler alternativ i produktionen. Vi återvinner 
komplexa pappers- och plastströmmar från konsument avfall.

Det finns inga genvägar till en cirkulär ekonomi.

UPM ProFi WPC-produkter
•är återvunna och återvinningsbara
•är giftfria
•har ett lågt koldioxidavtryck
•uppfyller kraven för LEED-poäng

Prisbelönt design för utomhusvistelse
Flera kända arkitekter och designers har litat på UPM ProFi trä-plast komposit i 
stadsdesign och andra offentliga WPC-projekt: Shigeru Ban, Tom Dixon och 
Tobias Rehrberger har samarbetat med oss.

Med hög färgbeständighet, fläckbeständighet och strukturell integritet garanterad 
upp till 25 år erbjuder våra produkter de bästa egenskaperna i klassen för 
trallprojekt. Det finns ett brett utbud av sofistikerade färgtoner och smarta 
installationssystem i för att skapa en professionell, styv och långvarig slutprodukt 
för terrasserna.

Utmärkelser: German Design Award, Green Good Design etc.
Tjänster: Stöd till stora projekt

Ett modernt materialval, 
prisbelönt europeisk design

 FÖR ARKITEKTER & EXPERTER 
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 INSTALLATIONSSYSTEM 

   > 20°C

> 20 °C

≤ 20°C

≤ 20 °C

t.ex. 40 ° C förändring vid 
temperatur = 6 mm expansion/
sammandragning i 4 m bräda

0 mm (inget gap)3 mm

FÖLJ ALLTID DE FULLSTÄNDIGA MONTERINGS-
ANVISNINGARNA FÖR UPM PROFI

som finns på www.upmprofi.se och i förpackningarna för T-klämmor och Wing-klämmor

0%

1-1,5%

12

För att få ut mesta möjliga av trallen är det nödvändigt att ta 
hänsyn till att komposittrallar beter sig annorlunda än trätrallar 
under monteringen. Följ alltid monteringsinstruktionerna för 
UPM ProFi noggrant. Om du inte gör det kan det försämra 

trallens prestanda och göra UPM ProFi-produktgarantin 
ogiltig. Följande punkter är markerade, men ska inte ses som 
ett alternativ till att följa de fullständiga instruktionerna.

1. I samtliga fall måste underkonstruktionen formas till en fast, styv ram som inte rör 
sig och vara väl ventilerad och monterad så att regnvatten lätt kan rinna av.

2. UPM ProFi stödskena och Alu-stödskena (liten) får bara monteras på jämna, 
lastbärande underlag och ska fixeras vid marken med 1 m intervall. Upphöjda 
trallar kan byggas på en styv ram med UPM ProFi Alu-stödskena (stor) och 
UPM ProFi-fötter eller åldersbeständigt virke (lövträ, hållbarhetsklass 1).

3. Komposittrallbrädor har lägre fuktabsorption än träbrädor och är mindre 
benägna att svälla i vått väder. De utvidgas och drar emellertid ihop sig 
något i längdriktningen vid temperaturväxlingar. Det är även normalt att en 
liten förkortning av trallbrädorna sker under de första åren efter monteringen 
på grund av att kvarvarande tillverkningsbelastning släpper. Piazza Pro 
krymper i allmänhet mindre än 0,5 mm, Piazza One och Deck 150 cirka 
1,5 mm och Terra 127 cirka 3,0 mm per meter. Vid montering i varmt väder 
(om temperaturen för trallbrädorna är över 20 °C) ska inget mellanrum 
lämnas i brädändarna (3 mm mellanrum på Piazza Pro-brädorna). Om bräd-
temperaturen är under 20 °C bör ett mellanrum på 3 mm lämnas för 4 m 
brädor (6 mm mellanrum på Piazza Pro-brädorna) och 4 mm för 6 m brädor.

4. Trallen bör monteras så att de små mellanrummen i ändarna där brädorna 
möts är en del av konstruktionen. Du kan till exempel justera brädorna så att 
mellanrummen bildar en rak linje, ändra riktning för brädorna eller montera 
en kantbräda i 90 graders vinkel mot huvudtrallen.

5. UPM ProFi T-klämmor, Wing-
klämmor and Alu-skena har 
alla utformats med hänsyn 
tagen till termperaturstyrd 
utvidgning och sammandragning 
i längdriktningen. Se till att 
brädorna sitter på plats och att 
mellanrummen är i linje genom 
att fästa varje bräda direkt 
genom sponten med en skruv i 
underlaget.

6. Två stödskenor måste användas 
där två tralländar sammanfogas. 
Varje brädde ska fixeras med 
sina egna t-/wing-klämmor. 
Det maximala överhänget vid 
terrassbrädans ände får inte 
överstiga 50 mm med Piazza Pro 
och Deck 150 och 30 mm med 
Piazza One och Terrace.

1x i mitten på varje bräda
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 TRALLUNDERHÅLL 

Minimalt underhåll
 
UPM ProFi-trallbrädorna har konstruerats så att det ska krävas 
så lite underhåll som möjligt: ingen slipning, inoljning eller 
lackning behövs. I likhet med alla andra utomhusgolvytor 
behövs dock regelbunden rengöring och ordentlig skötsel för 
att däcket ska behålla sin elegans under många år.

1 Om du sopar bort löv och annat skräp från trallen 
minimeras behovet av att göra rent den.

2 Det räcker ofta med varmt vatten och lätt borstning för att 
få bort damm och skräp. Vanliga rengöringsmedel kan 
också tillsättas i vattnet utan att däcket skadas. 

3 Vi rekommenderar högtryckstvätt vid grundligare 
rengöring. En smal vattenstråle är mest effektiv. För att 
undvika skador på däckytan får trycket vara högst 80 bar, 
och munstycket måste hållas minst 35 cm från brädorna. 
Vattnet får inte vara varmare än 40 °C. Först sprayas 
däcket med en rengöringslösning, sedan borstas det 
försiktigt och slutligen sköljs det av med sprayen.

4. Tack vare UPM ProFi-trallens konstruktion med tät yta 
kan olje- och fettspill vanligtvis tas bort utan att fläckar 
uppstår. Sådant spill ska tas bort och ytan ska rengöras så 
snart som möjligt (helst inom tre timmar) med varmt vatten 
och rengöringsmedel. Om en fettfläck finns kvar kan ett 
avfettningsmedel för hushållsbruk användas för att ta bort 
den. Däcket ska sköljas noggrant med varmt vatten efter 
rengöringen. Vi rekommenderar att en skyddsmatta läggs 
under grillar.

5. Blekmedel och rengöringsmaterial med slipeffekt får inte 
användas på trallprodukterna i UPM ProFi-serien. 

6. För trallar med hög belastning, som vid kommersiell eller 
offentlig användning, rekommenderas regelbunden 
inspektion av trallkonstruktionen.

Utseende som varar
 
Till skillnad från många traditionella WPC- och trädäck blir 
inte UPM ProFi-trallbrädorna typiskt gråa med tiden. Med 
rätt underhåll blir de heller inte fläckiga och angrips inte 
av röta. UPM ProFi Piazza är särskilt motståndskraftigt mot 
färgblekning. UPM ProFi Deck 150 och Terra 127 ljusnar 
gradvis med tiden. Rengöring med högtryckstvätt och borste 
bidrar till att färgen bevaras. På högt belägna platser kan 
den naturliga UV-strålningen snabba på den naturliga 
vittringsprocessen. För sådana områden rekommenderas UPM 
ProFi Piazza och Deck 150.

Om smuts eller skräp lämnas kvar på Deck 150 eller Terra 127 
i flera veckor kan det leda till missfärgning.

UNDERHÅLL OCH VÄDERSLITAGE: 
Vad du kan göra och förvänta dig

OBSERVERA  
Gäller alla UPM ProFi-produkter:

I starkt solljus når de mörkfärgade brädorna högre 
temperaturer än brädorna med ljusare färger. På 
sådana soliga och vindskyddade platser bör du se till att 
kontrollera temperaturen på brädorna innan du låter dem 
komma i direkt kontakt med huden, t.ex. när du går med 
bara fötter. 

I likhet med alla material syns smuts fortare på ljusa färger 
jämfört med mörka färger, och kan därför behöva mer 
noggrann rengöring. 

Mindre variationer i färgtonen kan förekomma vid en 
jämförelse av olika produktionspartier. 

Elektrostatisk laddning kan förekomma under vissa 
omständigheter. Det finns råd i installationsanvisningarna 
om hur du minimerar den.

Fullständig information om hur du monterar och sköter  
UPM ProFi-produkter finns i det senaste  
instruktionerna för montering, rengöring och underhåll  
på www.upmprofi.com.

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown och Pearl Grey

Exempel på typisk färgförändring över tid
UPM ProFi Piazza Streaked Ebony
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Fem steg till ett perfekt däck

2. Gör en plan 
Använd vår däcksplanerare online för att utforma däcket. 
Du får en detaljerad materiallista och ritningar.

5. Underhåll ditt tralldäck 
UPM ProFi-däck kräver mycket lite underhåll, men följ de 
simpla reglerna för att maximera däckets livslängd.

1. Var inspirerad 
Kolla igenom vår samling av referensdäck 
och exempel från verkligheten

4. Följ instruktionerna när du installerar 
Oavsett om du använder en professionell installatör eller 
bygger själv, följ alltid installationsanvisningarna och de 
lokala byggnadsföreskrifterna.

3. Beställ ett prov och hitta din närmaste återförsäljare 
Få expertråd för att få hjälp med att bestämma vilka produkter 
du ska köpa.
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