Produktinformation

TERRASSEPLANKER SOLID
KIRKEDAL Komposit er et eksklusivt kvalitetsprodukt med et bredt udvalg af tilbehør og muligheder.
Produktet er nemt at arbejde med og let at bearbejde.
KIRKEDAL Komposit har vendbare overflader, træstruktur eller riller, så du selv kan bestemme det
endelige look. Herudover leveres KIRKEDAL Komposit i de mest efterspurgte længder på hhv.
4 og 6 meter samt i skønne nordiske farver. Husk at alt komposit bliver lysere med tiden, men kan
opfriskes med Kirkedal Farveforstærker.
SOLID
SOLID
SOLID

18x130 mm
20x200 mm
22x300 mm

Forbrug
7,41 lbm/m2
4,88 lbm/m2
3,27 lbm/m2

STRØER

50x30 mm

3 mtr/m2

Vægt pr. mtr.
3,2 kg.
4,5 kg.
5,8 kg.

Længde
4 og 6 mtr.
4 og 6 mtr.
4 og 6 mtr.

Farve
Oak, Black, Hardwood, Grey
Oak, Black, Hardwood, Grey, White
Oak, Black, Hardwood, Grey, White

4 mtr.

Black

Kvalitet

Fordele

Produktet skal kun rengøres med vand og KIRKEDAL
Rens, og du undgår dermed det store arbejde, som en
traditionel terrasse kræver i hele sin levetid.

Tilbehørsprodukter

KIRKEDAL Komposit SOLID er en massiv komposit terrasseplanke med et flot og naturligt trælook. Varierende farvenuancer, herunder mørkere aftegninger,
vil derfor altid forekomme. Med terrasseplanken SOLID
får du det sidste nye på markedet. Fremstillet af
60% poppel, 30% HDPE og 10% proces additiver, og
dermed 100% fri for bambus.
KIRKEDAL Komposit Terrasser kan som de eneste på
markedet leveres i længder af 6 meter, så du undgår
samlinger.
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Produkterne er 100% FSC mærket, CE mærket og
brandklasse C1 godkendte.

• Ny topcoated overflade
• Modstandsdygtig overfor snavs, pletter, olie og
rødvin
• 100% FSC mærket
• Ingen synlige knaster
• Minimal vedligeholdelse
• Vendbar overflade (træstruktur eller riller)
• Enkel og simpel montagevejledning
• Lang holdbarhed
• Kan ikke angribes af råd, svamp eller insekter
• Eksklusiv og professionel slutresultat
• Mange års erfaring indenfor terrassebelægninger
Se vort brede udvalg af tilbehør på
www.kirkedalkomposit.dk

Kontakt:
TreeTops A/S
DK-7000 Fredericia
Tlf.: 70 266 233
info@treetops.dk
www.kirkedalkomposit.dk

