UPM PROFI TERRA
®

Tyskt kvalitetsdäck för hemmet

UPM ProFi Terra är ett snyggt kompositsystem för däck som
tillverkas i Tyskland och är avsett för användning i hemmet.
PEFC/02-31-173
Advanced recycled
raw material

Liksom alla UPM ProFi-produkter har UPM ProFi Terra en unik
fläckavvisande yta som är väldigt lätt att hålla ren. UPM ProFi
Terra är med sitt stenliknande utseende, sin smarta vändbara
profil och enkla installationssystem en modern lösning för alla
trädgårdar och uteplatser i hemmet.

UPM ProFi®

Lättunderhållet golv i hemmet
Den överlägsna fläcktåligheten och oborstade ytan på UPM Terra
gör att det kräver väldigt lite underhåll. Till skillnad från trä och
från många andra kompositdäck sugs inte vin, olja och andra
spillda vätskor in, och ytan blir därför lätt att rengöra. När våren
kommer behöver man varken slipa, fernissa eller måla. Allt som
behövs är regelbunden rengöring med vatten och en borste.

Överlägsen förmåga att
stå emot fläckar.

Hög friktion både vått
och torrt.

Det tysktillverkade UPM ProFi Terra har goda halksäkra
egenskaper oavsett om det är vått eller torrt. Till skillnad från steneller klinkergolv känns UPM ProFi Terra varmt när man går på det
och om du går barfota riskerar du inte att få stickor i fötterna.

Bättre färgtålighet.

Däcksystemet är lätt att installera och kräver inga specialverktyg.
Tack vare den slutna ytan, och till skillnad från traditionella
kompositdäck, kan UPM ProFi Terra installeras med noll graders
lutning. Den vändbara profilen öppnar upp för kreativ däckdesign
och installationssystemet har utformats för att vara enkelt och
snabbt med perfekt finish.

Noll graders lutning
möjlig.

UPM ProFi Terra ingår i UPM ProFi-produktfamiljens nästa
generation med trä-/plastkomposit (WPC). Den innehåller mycket
återvunnet material och är fri från PVC och andra skadliga
kemikalier. De viktigaste råmaterialen är återvunna pappersfiber
och plast som kommer från avfall från klisteretiketter. Genom att
ge dessa material ett andra liv som högkvalitativ komposit sparar
man varje år in tusentals ton av deponering och sopbränning.

Ingen risk för stickor,
behagligt varm.

Återanvänd och
återvinningsbar.

FÄRGER*

Svart

Grå

PROFIL

Brun
KOMPONENTER
Täcklist

28
127,5

T-Clip

Stödskena

Vändbar
tvåsidig
profil.

Installations
spann 35 cm.

10 års
bostads
garanti.

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

www.upmprofi.se
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