
UPM PROFI® TERRA
Tyske kvalitets komposit planker til hjemmet

UPM ProFi Terra er et flot kompositplankesystem, der er fremstillet 
i Tyskland og designet til terrassen. Ligesom alle andre UPM 
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.

www.upmprofi.com



Forhandler

PLANKER TIL TERRASSEN, MED MINIMAL 
VEDLIGEHOLDELSE 
UPM ProFi Terras gode 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.

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.

Plankesystemet er nemt at montere og kræver ikke 

specialværktøj. Den vendbare profil giver mulighed for et 

kreativt terrassedesign, og installationssystemet er designet,  

så det let og hurtigt giver den perfekte finish.

UPM ProFi Terra er en del af den nye generation af 

produktserien UPM ProFi-WPC-planker (komposit). De 

indeholder en stor andel af genanvendt indhold, op til 97 %,  

og indeholder ikke PVC eller nogen skadelige kemikalier.
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* Der kan forekomme en mindre variation  
 i farvetonen mellem forskellige  
 produktionspartier.

•Rent og stilfuldt udseende

•Op til 97 % 
genbrugsmateriale: 
forarbejdet profil 

•Op til 10 års strukturel  
garanti for boliger

•God modstandsdygtighed 
over for pletter

• Fremstillet i Tyskland

www.upmprofi.com

PEFC/02-31-173

Advanced recycled
raw material


