
UPM PROFI 
PIAZZA PRO

Beste in zijn klasse voor commerciële terrasvloeren

www.upmprofi.nl 

• Voor bedrijven en woningen 

• 360° oppervlak met volledige coating

• Overspanning 40 cm C/C bij gebruik  
voor woningen

• Tot 75% gerecycled Europees plastic afval

• 25 jaar garantie op kleurvastheid,  
vlekbestendigheid en structuur 

• Snellere installatie mogelijk dankzij  
kliksysteem 

• Made in Germany



www.upmprofi.nl

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Uitstekende kleurvastheid: Toonaangevende kleurvastheid, zelfs op grote hoogte 
– 25 jaar garantie.

Uitzonderlijke vlekbestendigheid: Toonaangevende vlekbestendigheid, zelfs in 
veeleisende omgevingen, zoals openbare zwembaden en barbequeplaatsen –  
25 jaar garantie. 

Slijtvast oppervlak: De beschermende slijtvaste toplaag samen met de ultra-
duurzame kern garandeert een hoge slagvastheid in zowel warme als koude 
klimaten.

Bijzonder onderhoudsarm: Dank zij de dubbele bescherming technologie is  
de vlonder gemakkelijk te onderhouden en zuiver te houden.

Ga naar www.upmprofi.nl om het volledige productassortiment 
te bekijken en de dichtstbijzijnde distributeur van UPM ProFi-producten te vinden.
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Lengte: 4,0 m
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Piazza Pro / voor gebruik voor woningen en bedrijven
Installatie met het slimme kliksysteem mogelijk*

*afhankelijk van beschikbaarheid

Californian OakStreaked Ebony Silver TeakBrazilian Walnut

Distributeur:

COMPONENTS

SUPPORT RAIL
Installatie op harde, vlakke 
oppervlakken.

ALUMINIUM STEUNRAIL KLEIN
Extra dun profiel (23 mm)
voor lage terrasvloerconstructies.

RUBBEREN STRIP
Voor een gesloten vloeropper-
vlak. Zorgt voor de kenmer- 
kende nautische uitstraling.

CLICK ALU SUPPORT RAIL 
GROOT
Onderconstructie zonder 
schroeven, voor minimale 
installatietijd.

Beide Alu steunrails zijn beschikbaar met een 
aansluiting voor optimale afzaaglengten.

START CLIP
Voor montage van begin- en 
eindplanken.

T-CLIP
Snelle installatie die thermische 
uitzetting van terrasvloerplanken 
mogelijk maakt.

PIAZZA AFDEKSTRIP
Voor rechte of zelfs gebogen 
vloerranden.

ROESTVRIJSTALEN 
SCHROEF A4 4 x 40
Voor directe bevestiging van de 
terrasplank, Alu Rail en afdekstrip. 
Doos met 100 stuks.

ROESTVRIJSTALEN 
SCHROEF A4 4 x 26
Zelfborende schroef voor 
bevestiging van Alu Support Rail 
klein. Doos met 100 stuks.

Materiaalvereisten per m2 terrasvloer:

Terrasplanken 7 strekkende meter

Support Rail 3 strekkende meter

Bevestigingsschroef 1 per terrasplank

T-Clips 18

Start Clip indien nodig

Rubberen strip met nautische 
uitstraling

7 strekkende meter

Afdekstrip indien nodig

Afstand tussen balken   40 cm bij gebruik  
  voor woningen
  30 cm bij gebruik  
  voor bedrijven

Bereken uw vloerbenodigdheden met onze terrasplanner:
www.upmprofi.com/deckplanner

Ga voor de meest actuele installatie-instructies naar  
www.upmprofi.nl
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PEFC/02-31-173

Advanced recycled
raw material

Bevat tot 75% gerecycled 
Europees plastic afval

Voorziening van 
werkgelegenheid in de 

maakindustrie in Europa

Vrij van PVC en giftige 
materialen: gecertificeerd 

veilig conform EN71-3

PEFC-gecertificeerde 
vezels

Lage CO2-voetafdruk: 
lokaal geproduceerd en 
gedistribueerd in Europa

Milieubeheer conform 
ISO14001

VERSTELBARE FOOT
Klein/normaal/groot
Eenvoudige hoogteverstelling.  
Maakt verhoogde terrassen  
mogelijk van 35 mm tot 225 mm.

RUBBER PAD
Klein/normaal/groot
Voor kleine hoogteaanpassingen  
aan de onderconstructie.  
Waterdoorlatend.


