Trätrall och fasadpanel
i träkomposit
Scandinavian Plank ger dig underhållsfria träkompositprodukter
till riktigt låga priser. Vi levererar till hela Skandinavien, direkt till
din tomtgräns med egna bilar.

Låt känslan sitta kvar,
år efter år!
Är det dags för ny altan? Eller ska du bygga nytt trädäck runt din pool? Behöver du
underhållsfri fasad till ditt hus? Då är träkomposit ett bra alternativ om du vill ha en
underhållsfri produkt med lång livslängd som håller sig lika fin, år efter år.

Altaner, pooldäck och balkonger
i träkomposit. Smart och enkelt.
Altaner, pooldäck och balkonger är
byggprojekt som passar utmärkt att bygga av
material i träkomposit och överträffar
traditionellt virke utan konkurrens. Du får ett
snyggt och underhållsfritt tralldäck som är
behagligt att gå på och enkelt att montera.
Tillverkad av plast (HDPE) och träfiber. Våra
clips ger endast 2 mm springa. Vi har även
massiv trall samt täckbrädor, täcklister och
hörnlister i samma kulörer och material. Se vår
hemsida: scandinavianplank.se

Praktiskt med rostfria,
dolda clips.

Enkelt att kapa
med vanlig såg.

Tre färger. Ljusbrun,
mörkbrun och mörkgrå.
Rillad och spårad.

Teknisk information: Mått 140 x 25 x 2800mm. Åtgång 7 m/kvm. Åtgång clips 20 st/kvm. Vikt 2,4kg/m.
Trallen är vändbar med två ytstrukturer. Ena sidan rillad andra spårad. Monteras med max cc 400 mm mellan
reglarna. Du använder dina vanliga verktyg för trä. Den ihåliga strukturen gör trallen dimensionsstabil och lätt
samtidigt som den möjliggör dragning av elkablar inuti profilen. Monteringsanvisning finns att ladda ner på
vår hemsida: scandinavianplank.se

Fasadpanel i träkomposit.
Upplev fördelarna med ett trähus som
inte kräver underhåll som skrapning och
målning. Lättmonterad och kan
monteras både stående och liggande.
Fasadpanelen fästs med rostfri skruv i
förborrade hål. Skruvarna blir osynliga
då de döljs av nästkommande bräda. Tål
extrem hetta och stark kyla med hårda
vindar och kraftigt regn.

Varför träkomposit?
Underhållsfritt
Tar inte upp fukt
Kan inte ruttna eller spricka
Vackert och naturligt utseende
Lättmonterat
Homogen till färg och form
Inte giftigt som tryckt virke
Lång livslängd
PVC-fri
UV-resistent
10-års garanti mot röta

Teknisk information: Mått 148 x 21 x 2800mm. Åtgång 7,6m/kvm
Fasadpanelen är utformad så att det bildas en luftspalt mellan panelen och huset vilket gör att luften får fritt
spelrum att cirkulera. Den unika sammansättningen gör att det blir tätt för vatten att ta sig igenom skarven
mellan panelerna. Finns i färgerna ljusbrun, mörkbrun och ljusgrå. Monteringen kräver inga specialverktyg
utan du använder vanliga verktyg för trä. Mer information hittar du på vår hemsida: scandinavianplank.se

”

Nu har vi lagt klart
terassgolvet och det blev
ett ruggigt bra resultat.

Tillverkningen är ISO 9001 samt ISO
14001-certiferad och produkten testad
enligt europeiska säkerhetskrav
EN 15534-1:2014 och EN 15534-4:2014
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