UPM PROFI TERRA
®

Tyske kvalitetsplanker til hjemmet

UPM ProFi Terra er et flot kompositplankesystem, der er fremstillet
i Tyskland og designet til boliger. Ligesom alle andre UPM
PEFC/02-31-173
Advanced recycled
raw material

ProFi-produkter har UPM ProFi Terra en unik overflade, der er
modstandsdygtig over for pletter og nem at holde ren. Med sit
stenlignende udseende, en smart vendbar profil og et enkelt
installationssystem giver UPM ProFi Terra en moderne løsning til
enhver haveterrasse eller gårdhave.

UPM ProFi®

Planker til hjemmet, der er lette at vedligeholde
UPM Terras overlegne modstandsdygtighed over for pletter og
ikke-børstede overflade sikrer minimal vedligeholdelse. Til forskel
fra træ og mange andre kompositplanker absorberes f.eks. vin,
olie og anden væskespild ikke med det samme og kan nemt
aftørres. Når foråret kommer, kræver terrassen ingen slibning,
lakering eller maling mv. Normal regelmæssig rengøring med
vand og en børste er alt, der behøves.

Overlegen
modstandsdygtighed
over for pletter.

Skridsikker
- våd eller tør.

UPM ProFi Terra, der er fremstillet i Tyskland, er meget
skridsikre, uanset om de er våde eller tørre. Modsat stenfliser
eller keramiske fliser er UMP ProFi Terra varme at røre ved, og
da de er fri for splinter er de perfekte til bare fødder.

Bedre farvestabilitet.

Plankesystemet er nemt at montere og kræver ikke
specialværktøj. Pga. den lukkede overflade og modsat
traditionelle kompositplanker kan UPM ProFi Terra monteres
med en hældning på nul grader. Den vendbare profil giver
mulighed for et kreativt terrassedesign, og installationssystemet
er designet, så det er let og hurtigt og giver den perfekte finish.

Hældning på nul
grader mulig.

UPM ProFi Terra er en del af den nye generation af
produktserien UPM ProFi-WPC-planker (træ-/plastikkomposit).
De indeholder en stor andel af genanvendt indhold og
indeholder ikke PVC eller nogen skadelige kemikalier. De
primære råmaterialer er genbrugt papirfibre og plastik
fra affaldet fra selvklæbende mærkater. Ved at give disse
materialer en nyt liv som højtydende kompositmaterialer spares
tusindvis af ton affaldsdepoter og affaldsforbrænding hvert år.

Fri for splinter og
varmt at røre ved.

Recyclet og
recyclebart.

FARVER*

Black

Brown

PROFIL

KOMPONENTER
Afdækningsliste

28
127,5

T-Clip

Strø

Vendbar
Monteringsspæn10-års
dobbeltsidet devidde 35 cm. boliggaranti
profil.

* Der kan være mindre farvevariation mellem
forskellige produktbatches.
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