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Kirkedal er et unikt brand, 
som udspringer fra TreeTops A/S.

Kirkedal Komposit (WPC = Wood Plastic Composite) 
terrasse og hegn er CE samt FSC® mærket. Det gør 
at forbrugeren kan føle sig tryg ved produktet, og 

at det er lavet under ordentlige forhold. 

Ved hjælp af de nyeste teknologier 
og de bedste ingredienser, kan forbrugeren være 
sikker på at få et materiale af højeste kvalitet og 

dermed det mest perfekte resultat 
for terrasse eller hegn. 

Kirkedal Komposit har sine egne unikke 
fordele og udseende. Der findes 

ikke et lignende produkt på markedet.

Kirkedal Komposit er fremstillet 
af 60% træ (poppel), 30% HDPE 

og 10% proces additiver
(farve og UV-stabilisator m.v).

Kirkedal har et stort udvalg til terrasse 
og hegn. Med to produktgrupper inden 

for komposit, går det hele op i en 
højere enhed.  

Komposit rådner ikke, har ingen 
synlige knaster der falder ud, ingen svindrevner, 
ingen harpiks og revner ikke med tiden. Kirkedal 
Komposit har med sine unikke materialer og pro-

cesser opnået styrke til det skandinaviske klima og 
kan ikke angribes af råd, svamp eller insekter.

Kirkedal Komposit Hegn har igennem 
Harmoniseringskontoret opnået 

EU Designbeskyttelse og er dermed beskyttet mod 
eventuelle kopiprodukter på markedet.

Monteringsvejledning til terrasse downloades på kirkedalkomposit.dk

Komposit Terrasse 
- så du kan slappe af
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Kirkedal Terrasse  / SOLID
- dimensioner og forbrug

• Ridsefast overflade
• Naturligt trælook
• Ny topcoated overflade
• Modstandsdygtig overfor 
   snavs, pletter, olie og rødvin

Oak terrasse SOLID
Mål: 18 x 130 mm  
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 7,41 lbm. pr. m2 
v/5 mm fuge/mellemrum

Black terrasse SOLID
Mål: 18 x 130 mm  
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 7,41 lbm. pr. m2 
v/5 mm fuge/mellemrum

Hardwood terrasse SOLID
Mål: 18 x 130 mm  
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 7,41 lbm. pr. m2 
v/5 mm fuge/mellemrum

KIRKEDAL DESIGN

2016
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GREY terrasse
Mulighed 1 
Mål: 25 x 150 mm  Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 6,45 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

Mulighed 2 
Mål: 21 x 146 mm  Længde: 2,2 mtr.
Forbrug: 6,62 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

COFFEE terrasse
Mulighed 1 
Mål: 25 x 150 mm  Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 6,45 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

Mulighed 2 
Mål: 21 x 146 mm  Længde: 2,2 mtr.
Forbrug: 6,62 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

LIGHT TEAK terrasse
Mulighed 1 
Mål: 25 x 150 mm  Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 6,45 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrumm

Mulighed 2 
Mål: 21 x 146 mm  Længde: 2,2 mtr.
Forbrug: 6,62 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

BLACK terrasse
Mulighed 1 
Mål: 25 x 150 mm  Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 6,45 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

Mulighed 2 
Mål: 21 x 146 mm  Længde: 2,2 mtr.
Forbrug: 6,62 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

RED terrasse
Mulighed 1 
Mål: 25 x 150 mm  Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 6,45 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

Mulighed 2 
Mål: 21 x 146 mm  Længde: 2,2 mtr.
Forbrug: 6,62 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

DARK TEAK terrasse
Mål: 25 x 150 mm  Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 6,45 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum

/ BASIC
- dimensioner og forbrug

/ WIDE
- ekstra bredde

• Ridsefast overflade
• Naturligt trælook
• Ny topcoated overflade
• Modstandsdygtig overfor 
   snavs, pletter, olie og rødvin

BLACK terrasse WIDE
Mål: 25 x 200 mm  Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 4,88 lbm. pr. m2 v/5 mm fuge/mellemrum
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Dæklister
Dimension:  60 x 10 mm
Længde:  4000 mm
Forbrug:  1 mtr. pr. m2

Strøer
Dimension:  50 x 30 mm
Længde:  4000 mm
Forbrug:  3 mtr. pr. m2

Endekapper
Dimension:  25 x 150 mm 
 21 x 146 mm
 25 x 200 mm

Clips + skrue 
til BASIC 
Dimension:  20 x 40 mm
Pakkestr.:  100 stk./pk.
Forbrug: 18-20 stk. pr. m2

Hjørnelister
Dimension:  50 x 40 mm
Længde:  4000 mm
Forbrug:  1 mtr. pr. m2

Slutbeslag 
+ skrue
Dimension:  20 x 40 mm
Pakkestr.:  50 stk./pk.

Startbeslag 
+ skrue
Dimension:  20 x 30 mm
Pakkestr.:  50 stk./pk.

Clips til WIDE
Dimension:  40 x 45 mm
Forbrug:  12 stk. pr. m2

Anvendelse: Plank 25 x 200 mm
Pakkestr.:  50 stk./pk.

Kirkedal spec.bits 
Dimension:  TX15
Længde:  5 cm
Pakke:  2 stk./pk.

Tilbehør - Terrasse
- hent monteringsvejledning på kirkedalkomposit.dk

RailStep
Dimension:  110 x 60 x 4000 mm
Forbrug:  1 mtr. pr. m2

Anvendelse: Trappetrin eller kantliste
Overflade:  Træstruktur eller rillet 

Clips + skrue 
til SOLID 
Dimension:  20 x 40 mm
Pakkestr.:  100 stk./pk.
Forbrug: 18-20 stk. pr. m2
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RailStep
Dimension:  110 x 60 x 4000 mm
Forbrug:  1 mtr. pr. m2

Anvendelse: Trappetrin eller kantliste
Overflade:  Træstruktur eller rillet 

Kirkedal Komposit er nemt at arbejde med, 
og føles som at arbejde med træ. Komposit 
er nem at bearbejde, så hvis man f.eks skal 
have lavet udvendige spots i terrassen, kan 
dette sagtens gøres. 

Kirkedal Komposit er et eksklusivt kvalitets-
produkt, og har et bredt udvalg af tilbehør, 
så man opnår den bedste finish. 
Komposit er nem at save og skrue i, så man 
kan altid finde løsninger til montering af den 
enkelte terrasse eller det enkelte hegn. 

Det skal være let at håndtere og nemt at 
få varerne hjem. Derfor har Kirkedal 
også gjort ekstra ud af 
emballagen. 

Vigtige detaljer
- giver et godt slutresultat

Red Black Coffee

Black



8

Før Efter

Monteringsvejledning til hegn downloades på kirkedalkomposit.dk

Komposit Hegn 
- et billede siger mere end 1.000 ord
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Fra idé til handling
Mange forespørgsler efter et vedligeholdel-
sesfrit hegn, skabte idéen om et Kirkedal 
Komposit Hegn. Flere års erfaring med 
komposit som terrasse, kom på tegne-
brættet og Kirkedal Hegnet blev skabt. 
Kirkedal Komposit Hegn har mange unikke 
fordele som ingen andre hegn på markedet.

Kirkedal Komposit Hegn er vedligeholdel-
sesfrit – det skal kun rengøres med børste, 
Kirkedal Rens og vand. 

Kirkedal Komposit Hegn... 

... skal aldrig males

... har ikke svindrevner som træ

...  har ikke synlige/løse knaster

... har træstruktur som naturtræ

... har samme for- og bagside, 
 det er halv pris for et hegn når 
 man deler det med naboen

... har en unik montagevejledning, 
 der gør det simpelt at opsætte, 
 men robust som et hegn skal 
 være

... kan leveres med Kirkedal 
 LED-lys

... angribes ikke af råd, svamp 
 eller insekter

... har et eksklusivt look

... har et komplet tilbehørsprogram 
 samt låger og skruer i samme 
 farve som det leverede hegn

Kirkedal Komposit Hegn kan
leveres med aluminiumsstolper.

Komposit Hegn 
- uendelig lang holdbarhed

Monteringsvejledning til hegn downloades på kirkedalkomposit.dk
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K1 – Kirkedal fer/not profil
Dimension:  25 x 150 mm
Std. længde:  1800 mm 
Dækbredde:  140 mm
Stk. pr. pakke: 4 
Vægt pr. mtr.:  2,23 kg

K3 – Kirkedal Topprofil
Dimension:  40 x 120 mm
Std. længde:  3900 mm
Stk. pr. pakke: 1
Vægt pr. mtr.:  2,8 kg

K2 – Kirkedal Klinkprofil
Dimension:  25 x 150 mm
Std. længde:  1800 mm
Dækbredde:  140 mm
Stk. pr. pakke:  4
Vægt pr. mtr.:  2,55 kg

K4 – Kirkedal Topprofil
Dimension:  40 x 120 mm
Std. længde:  3900 mm
Stk. pr. pakke: 1
Vægt pr. mtr.:  2,6 kg 

Udførlige monteringsvejledninger kan downloades på 
www.kirkedalkomposit.dk 

Sanded overflade 
K1 – Kirkedal fer/not profil 
Dimension:  25 x 200 mm
Std. længde:  1800 - 2000 - 4000 mm 
Dækbredde:  190 mm
Stk. pr. pakke: 4 
Vægt pr. mtr.:  2,5 kg

NYHED 2016
- ekstra bredde med ny overflade
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K5 – Kirkedal Start/Slut Stolpe
Dimension:  100 x 100 mm
Std. længde:  2700 mm
Stk. pr. pakke:  1
Vægt pr. mtr.:  5,65 kg 

K7 – Kirkedal Hjørnestolpe
Dimension:  100 x 100 mm
Std. længde:  2700 mm
Stk. pr. pakke:  1
Vægt pr. mtr.:  5,82 kg 

K6 – Kirkedal Stolpe
Dimension:  100 x 100 mm
Std. længde:  2700 mm
Stk. pr. pakke:  1
Vægt pr. mtr.:  5,65 kg

K14 – Kirkedal Stolpe 450 
Dimension:  100 x 100 mm
Std. længde:  2700 mm
Stk. pr. pakke:  1
Vægt pr. mtr.:  5,82 kg

Levering af profiler 
i specielle længder 
er også muligt!

Komposit Hegn 
- stolper, specifikationer

Monteringsvejledning til hegn downloades på kirkedalkomposit.dk
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4 mulige farver 
til dit komposit hegn
Kirkedal Komposit Hegn fås i 4 farver: Grey, 
Black/Antrazit, Coffee og White. 
Husk at alt komposit bliver lysere med 
tiden. Dette betyder at farven “White” faktisk 
bliver mere hvid med tiden.

            White                         Black/Antrazit              

             Grey                            Coffee     

Prøv dig frem 
- lån en prøvekasse

Tag ind til din nærmeste forhandler 
og lån en prøvekasse med hjem. 
Prøvekasserne indeholder stolper, 
profiler, topprofiler og tilbehør. 
I kassen er der også de 4 mulige 
farver. Ideén bag prøvekassen er at 
tage den med hjem, selv arbejde/
bygge med materialerne og derved 
opdage, hvor let det er at arbejde 
med Kirkedal Komposit. 
Efterfølgende vælges hvilken type 
profil og farve ect. der ønskes. 
Derefter bestilles varerne ved 
forhandlere i hele DK. 

Farver Hegn 
- Komposit Serie

Monteringsvejledning til hegn downloades på kirkedalkomposit.dk

White

Grey

Black/Antrazit

Coffee
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K9 + K10 
Kirkedal Endekap
Dimension: 42 x 122 mm  
Stk. pr. pakke: 2

K11
Kirkedal Topklods 
Dimension: 50 x 36 mm
Stk. pr. pakke: 1

K12 + K13 
Kirkedal LED PowerSupply + lys 
Længde: 5 mtr.
Vandtæt og klar til udendørs brug.

Kirkedal låger 
Vælg mellem følgende profiler:

K1 – Kirkedal fer/not profil 
K2 – Kirkedal Klinkprofil

Standardmål:
900 x 1200/1500/1800 mm

Låger laves også efter mål.

Husk at oplyse hvilken type 
profil samt farve der ønskes.

K8 – Kirkedal Skruer 
Dimension:  5,0 x 45 mm og 5,0 x 60 mm
Stk. pr. pakke:  100 
Farver:  Black, Grey, White  
 og Coffee.

Tilbehør Hegn  
- afslutninger, lys og låger

Monteringsvejledning til låger downloades på kirkedalkomposit.dk
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Kirkedal Hegn Alu Design Serie
- specifikation

KIRKEDAL DESIGN

2016

K100 - Kirkedal 
Alu Design Stolpe
Dimension:  80 x 80 mm
Std. længde:  2700 mm
Stk. pr. pakke:  1 stk.
Vægt pr. mtr.:  3 kg
Farver:  Alu og Black/Antrazit

Top/Bund Skinne 
Kirkedal Alu Design
Dimension, topskinne:  
31 x 24 x 1800 mm

Dimension, bundskinne:  
43 x 24 x 1800 mm

Indhold pr. pakke:
1 stk. topskinne 
1 stk. bundskinne 
1 stk. L- beslag til stolpe

Farver:  Alu og Black/Antrazit

FAKTA OM 
ALUMINIUM
Aluminium er et stærkt mate-
riale, der samtidigt ikke vejer 
ret meget. Til sammenligning 
fra andre materialer, som 
f. eks. stål, vejer aluminium 
kun 1/3 del. Aluminium er 
let at forme, rustfrit og ikke 
magnetisk. 

Aluminium er særdeles 
attraktivt i forskellige former 
for arkitektur, hvor det er af 
særlig stor betydning, at ud-
seendet fremstår eksklusivt. 

Herudover har aluminium 
nogle miljømæssige fordele:

• Maksimal genanvendeligt 
• Verdens 3. mest 
 fremkommende råvare
• Meget lang levetid
• Hygiejnisk materiale

Vi tænker på miljøet - gør du?
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Beregn dit materialeforbrug af komposit til hegn og terrasse.

Vælg “Beregner” på www.kirkedalkomposit.dk.
Her kan du bl.a. opmåle dine arealer via Google Maps. Søg på din adresse og 
vælg om du vil se kort eller satelitvisning. Afsæt dine punkter, klik på “næste” 
og vælg dine profiler, farver, afslutninger m.m. Beregneren arbejder sig frem 
til dit materialeforbrug og pris.

Beregningsprogram 
- kirkedalkomposit.dk/beregner/
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Rengøring
Kirkedal Komposit er let at rengøre. Algedan-
nelse eller andet snavs rengøres med Kirkedal 
Rens. Til almindelig rengøring bruges Kirkedal 
Rens, som renser komposit for al snavs. Efter 
rensning kan Kirkedal Rens blandes med 
varmt vand og hældes i en vandforstøver og 
sprøjtes på overflader, så der ikke igen vokser 
alger. Pletter eller spild, f.eks. mad eller fedt, 
bør fjernes med det samme - dog er Kirkedal 
Komposit mere modstandsdygtigt, såfremt 
der er anvendt imprægnering.

Behandling
I modsætning til mange træprodukter 
kræver Kirkedal Komposit ikke samme 
vedligeholdelse. Dermed spares udgifter
til olie og maling mm. 
Brug altid KUN Kirkedal Rens og Kirkedal 
Imprægnering på Kirkedal´s produkter, 
da disse er testet herpå. 
Det anbefales at holde Kirkedal Komposit 
fri for sne og is.

Styrke
Kirkedal har højere slidstyrke end de fleste 
naturlige træsorter på markedet, som bl.a. 
Iroko, Massaranduba, Lærk, Bangkirai og 
Gran. 

Rengøring/Behandling 
- med de rette midler

Kirkedal 
Komposit
Rens 
Renser og bekæmper 
alger, skimmel, mug 
og snavs.

Kirkedal
Komposit 
Imprægnering 
Effektiv imprægnering
til komposit. Modvirker 
olie, fedt og snavs.

Kirkedal Plejemidler
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Kirkedal Komposit 
- miljømærket for
ansvarligt skovbrug

Kirkedal Komposit er FSC® mærket. 
Dette betyder at træet der bruges 
kommer fra bæredygtige skove. 
Der foregår ikke ulovlig fældning 
og der udryddes ikke truede 
skovområder. Det er med 
andre ord, ikke nødvendigt 
at fælde en hel regnskov for 
at få den pæneste og bedste 
terrasse - eller det flotteste 
hegn.

Miljøvenligt 
- lettere og billigere at vedligeholde

Imens din nabo 
sliber og maler - så skyller du bare!
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FibroTech
Er navnet bag vores akustikplader. FibroTech akustik 
lofter bliver i sin enkelthed lavet af cement og træuld. 
Denne sammensætning har mange unikke fordele, 
blandt andet en god akustik, men også et sundt in-
deklima. Ydermere har det en effektiv brandsikring. 
Mulighederne er mange med FibroTech, da den bl.a. 
fås med forskellige kanter, leveres i alle dimensioner 
og i alle farver.

Nordic Fibercement
Nordic Fibercement er gennem-
testede produkter til det Nordiske 
marked. 
Nordic Fibercement kan klare 
alt fra den danske vinter til de 
varme sommerdage. Fibercement 
har mange fordele, herunder kan 
nævnes at det er et vedlige-
holdelsesfrit materiale, det er 
nemt at arbejde med, det rådner 
ikke, nemt at tilpasse, fremstillet 
af brandsikret materiale, 10 års 
garanti, stort tilbehørsprogram, 
der sikrer de perfekte løsninger.
Nordic Fibercement kan anvendes 
på store som små overflader, 
gavle og udhæng samt skure 
og carporte.  
Nordic er CE mærket samt brand-
testet. Opfylder kravene ud fra 
EN 12467, Class A2-s1, d0.
Produkterne er asbest samt 
magnesiumoxidfri.

Alle vores produkter er CE-mærket 
og lever op til gældende krav i dansk byggeri.

Kirkedal Komposit
Kirkedal Komposit er kvalitetsprodukter til 
terrasse og hegn, som giver dig mulighed 
for at skabe flotte og vedligeholdelsesfrie 
løsninger i komposit.
Det helt unikke ved Kirkedal Komposit 
terrasse er, at brædderne har to forsider 
– én med træstruktur og én med riller, så 
man bestemmer selv hvilken side der 
vender opad, alt afhængig af smag og look. 
Samtidig kan man få Kirkedal Komposit 
hegn med samme træstruktur som terrasse, 
og derved få en terrasse og et hegn, som 
går op i en højere enhed.
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TreeTops A/S 
- stærke varemærker til byggebranchen

Surfa
Imprægnerings- og renseprodukter af 
højeste kvalitet samt bæredygtige løs-
ninger med fokus på miljøet.  

Surfa går i sin enkelthed ud på at rense 
samt imprægnere overflader. 
Med produkter fra Surfa, er der ikke 
den overflade som ikke kan renses eller 
imprægneres, – dette være sig alle typer 
beton, fliser, mursten mv. 

Surfa by TreeTops prioriterer langsigtede 
løsninger og kan derfor som de eneste 
på markedet, tilbyde 15 års produkt-
garanti på miljørigtige imprægnerings- 
og renseprodukter.

Kirkedal Komposit
Kirkedal Komposit er kvalitetsprodukter til 
terrasse og hegn, som giver dig mulighed 
for at skabe flotte og vedligeholdelsesfrie 
løsninger i komposit.
Det helt unikke ved Kirkedal Komposit 
terrasse er, at brædderne har to forsider 
– én med træstruktur og én med riller, så 
man bestemmer selv hvilken side der 
vender opad, alt afhængig af smag og look. 
Samtidig kan man få Kirkedal Komposit 
hegn med samme træstruktur som terrasse, 
og derved få en terrasse og et hegn, som 
går op i en højere enhed.

Surfa - Renseguide
Den korrekte vejledning til ethvert renseproblem. 

Med Renseguiden får du en helt unik og i sær-
deleshed specifik guide til, hvordan du løser dit 
problem i enhver rensesituation. 
Renseguiden er nem og overskuelig at navigere 
rundt i, og guider dig til de specifikke produkter, 
som kan løse problemet. Her vises alt fra billede-

materiale, vejledende beskrivelse til sikker-
hedsdatablade.  
Kort sagt, kan det om Renseguiden siges, at 
den tager udgangspunkt i dit problem og 
giver dig løsningen, fremfor at fortælle om 
produktets egenskaber. 

Med Renseguiden er du sikret en korrekt og 
udførlig vejledning til dit renseproblem. 

TreeTops
TreeTops er stedet hvor forskellige produkter 
indenfor byggebranchen samles under én gren. 
TreeTops står bag nogle stærke varemærker, 
herunder: 

• Kirkedal Komposit 
• FibroTech
• Surfa
• Nordic Fibercement
• Surfa Renseguide

Hos TreeTops finder du unikke produkter inden-
for komposit, akustiklofter, rense- og rengørings-
væsker samt fibercement. 

Alle vores produkter er CE-mærket og lever op til 
gældende krav i dansk byggeri.

TreeTops A/S er en virksomhed, som beskæftiger 
5 medarbejdere. Alle har hver deres kompetence-
område og specialiserer sig indenfor dette. På 
den måde, er du garanteret faglig dygtige med-
arbejdere, der ved hvad de snakker om. Vi 
arbejder alle for ét fælles mål – nemlig at yde 
den bedste service og levere et produkt, som står 
mål med dine/Jeres ønsker og behov.
Vi er både nytænkende og nyskabende, og har 
et stort netværk, så står du med ønsker om en 
specialvare eller lignende, så kontakt os gerne, 
da vi har mange muligheder.



Forhandler:

- du ville ønske, du havde gjort det noget før!
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Besøg os på: 
kirkedalkomposit.dk

Download vores 
app i AppStore

Følg os på: 
facebook.com

Se vores udstillingsstander hos forhandlere


