
UPM PROFI 
PIAZZA

Beste in zijn klasse

www.upmprofi.nl

• 25 jaar garantie op 
kleurvastheid, vlekbestendigheid 
en structuur

• Kleuren met de uitstraling van 
natuurlijk hout

• 75 % gerecycled, massief profiel
• Gemaakt in Duitsland



35 m2 Piazza 
vloer bevat  

tot 490 kg plastic-  
en papierafval.

35 m2 Piazza vloer 
bindt meer dan  
800 kg CO2.

Aan het einde 
van de levensduur 
kan het materiaal 

worden hergebruikt 
of gerecycled, 

omdat het 100% 
toxinevrij is.

Piazza gaat lang 
mee, met 25 jaar 

garantie bij gebruik 
voor woningen. 

KOPLOPER IN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

HOOGWAARDIGE  
DUURZAME EUROPESE 

TERRASVLOEREN

www.upmprofi.nl

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Uitstekende kleurvastheid: Het hoogwaardige polymeeroppervlak is uitstekend 

bestand tegen vervagen en verwering door ultraviolette zonnestralen. UPM ProFi Piazza 

behoudt zijn kleur waar traditionele composiet- en houtmaterialen al lang zijn vervaagd 

en verkleurd.

Uitzonderlijke vlekbestendigheid: UPM ProFi Piazza is ontworpen en getest om alle 

gangbare gemorste vloeistoffen en vlekken op vloeren te weerstaan. Of UPM ProFi 

Piazza nu thuis bij een barbecue of rondom een zwembad wordt gebruikt: het blijft zijn 

fraaie uiterlijk behouden met een minimum aan onderhoud.

Robuust tot in de kern: Naast het slijtvaste, hoogwaardige oppervlak, bezit UPM ProFi 

Piazza een ultra-duurzame kern waarvan de structuur altijd intact blijft bij direct contact 

met de grond en zelfs als het onder water is geïnstalleerd.

Tot 25 jaar garantie op kleurbestendigheid, vlekbestendigheid en structurele integriteit.

Onderhoud: Normaliter is vegen met een bezem en af en toe een reinigingsbeurt met 

de hogedrukspuit alles wat nodig is. Schuren, lakken, schilderen of beitsen is niet nodig.
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Ga naar www.upmprofi.nl om het volledige productassortiment te bekijken  
en de dichtstbijzijnde distributeur van UPM ProFi-producten te vinden.

PEFC/02-31-173

Advanced recycled
raw material

140 mm

Lengte: 4,0 m

25
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Piazza One / voor gebruik voor woningen

Californian OakStreaked Ebony Silver TeakBrazilian Walnut

Distributeur:

Materiaalvereisten per m2 (vereisten bij 
benadering bij gebruik voor woningen):

Terrasplanken 7 strekkende meter

Support Rail 3,4 strekkende meter

Bevestigingsschroef 1 stuk per terrasplank

Wing Clips 20

Alu Rail 7 strekkende meter

Schroeven voor Alu Rail 20

Start Clip indien nodig

Rubber Strip met  
nautische uitstraling 7 strekkende meter

Cover Strip indien nodig

Afstand tussen balken 35 cm

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

COMPONENTEN 

ALU RAIL
Biedt een gesloten en 
gemakkelijk te reinigen 
terrasvloeroppervlak en  
extra stevigheid.

SUPPORT RAIL
Installatie op harde,  
vlakke oppervlakken.

ALU SUPPORT RAIL SMALL
Extra dun profiel (23 mm) voor  
lage terrasvloerconstructies.

RUBBER STRIP
Voor een gesloten vloeropper- 
vlak. Zorgt voor de ken- 
merkende nautische uitstraling.

START CLIP
Voor montage van begin-  
en eindplanken.

PIAZZA COVER STRIP
Voor rechte of zelfs  
gebogen vloerranden.

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

ROESTVRIJSTALEN SCHROEF A4 4*24
Speciale schroef voor de  
bevestiging op de Alu Support  
Rail Small. Doos met 100 stuks.

WING CLIP
Snelle installatie die thermische 
uitzetting van terrasvloerplanken 
mogelijk maakt.


