
  Nyhedsbrev

40 mm x 900 x 2020 mm. Grundolieret. 
Skarpkantet alle fire sider. Gennemgående stave. 
8 stk. på lager.

1. Bordplade solo

2. Bordplade incl. valgfrit stålstel (Trapez, Kryds eller Slim)*

3. Bordplade incl. Bordstel i Sortlakeret Ask*

*Bordplade og stel er ikke monteret - skal samles af kunden.

Fragt og levering i henhold til DLH salgs og leveringsbetingelser.
Tilbud gælder så længe lager haves.

Eg rustik massiv bordplade

Besøg dlh.com for mere information
DLH A/S - Orionvej 5, 8700 Horsens     Kundeservice - Tlf. 43 500 800

Nyeste produktskud, der kan samleveres med øvrige DLH 
produkter.

Vi lagerfører plader i henholdsvis lys natur i 2 mm træuld
 og hvidmalet i ultrafin 1 mm træuld. 

Horneman AKU-LINE træbeton er:
• Lydabsorberende
• Reaction to fire B-s1,d0
• FSC 100% (FSC®-108371) – hvilket er din garanti for at rå-træet
 udelukkende stammer fra ansvarlig og bæredygtig skovdrift.

• CE mærket iht EN13168:2012+A1:2015

NYHED!
Til fastgørelse tilbydes et nyt designet skrue-
sortiment bestående af:

Hvid designskrue, der giver det flotte udtryk
og den ”klassiske” paddehat træbetonskrue
i farverne hvid og beige.

Alle modeller TX-indstik for bedre skruegreb
og special indfarvet, så de passer til vores 
træbetonplader.

Vores skruer er belagt med Zytec™ M eller Zytec™ GX - svaren-
de til korrosionsklasse 3. Det betyder, at den kan bruges under 
udvendige udhæng, eller lignende – altså steder, hvor der ikke 
bare er tale om inde i et kontormiljø eller indvendigt i et par-
celhus.

UPM ProFi PIAZZA 
DLH er stolte af at lagerføre den helt nye komposit-serie PIAZZA fra UPM ProFi.
Plankens flotte naturtro træstruktur fås i 4 nuancer. 

• Fremragende farvestabilitet
• Slidstærk overflade
• Minimal vedligeholdelse
• Unik modstanddygtighed overfor pletter
• 25 års granti på struktur, smudsafvisning og farvestabilitet
• 75% genanvendt fiber-materiale
• 100% genanvendelig ved bortskaffelse

UPM Profi PIAZZA suppleres af et bredt udvalg af komponenter og tilbehør. Hver komponent
og tilbehørsdel er blevet udviklet for at fremme en hurtig montage samt gøre det muligt at
skabe udendørs opholdsområder, der ser fantastiske ud.

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Californian Oak

Silver Teak

AKU-LINE Træbeton
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