Träkomposit - hållbart och lättskött
Kampanj - 17 feb t.o.m. 30 april

Dold infästning
hel utan clips
(förborrade hål)

Tät yta

Beständigt mot
fläckar

Green Plank® innovativa (patentsökta)
SmartCap™ trallbrädor i komposit
Green Plank tillverkar och levererar produkter i komposit tillverkade av bland annat naturmaterial i kombination
med plast för använding i privata och offentliga miljöer. Våra trallbrädor och balkongplattor används t.ex. till altaner,
balkonger, fritidsområden, promenadstråk, takträdgårdar, marinor, poolområden mm.
Vi har även andra produkter i komposit till räcken, staket, bryggor, bullerplank, bänkar/bord och fasadpaneler i olika
modeller.
Vi är väl etablerade i Sverige sen 2004. Under etableringstiden har vi koncentrerat oss på att Certifiera och testa, så att
allt skall stämma för den Svenska marknaden. Detta genom att vi bl.a blivit medlemmar i BASTA-registret, SundaHus.
Vi har ett gott samarbete med bl.a kommuner, tex. Malmö Kommun som under 3 år testar bl.a våra produkter på bryggor
på ”Sibbarps Camping i Malmö”.

Våra produkter är helt GIFTFRIA.
Innehåller 63% träspån, 27% HDPolyeten, 10% pigment, uv-stabilisatorer, bindemedel, ej PVC.

Produktlista - trallbrädor
SmartCap™ med HDPE överdrag
NYHET!

889

Bredd:
170 mm
Täckande bredd: 142mm
/kvm
Tjocklek:
23 mm
inga clips
Längd:
3 550 mm
behövs!
Not och spont på långsidorna; ingen clips behövs.
Beständigt mot fläckar, inga springor, slipp ogräs.
Max regelavstånd: cc 400 och 600 mm i privata bostadsmiljöer,
kortare avstånd i offentliga miljöer.
* Standardfärger: grå, brun.

Leveransklar i maj!
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Smart™ GP741T&G

NYHET!

689
/kvm

Bredd:
180 mm
inga clips
Täckande bredd: 152 mm
behövs!
Tjocklek:
23 mm
Längd:
3 550 mm
Not och spont på långsidorna; ingen clips behövs.
Inga springor, slipp ogräs.
Max regelavstånd: cc 400 och 600 mm i privata bostadsmiljöer,
kortare avstånd i offentliga miljöer.
* Standardfärger: grå, brun, svart.
KAMPANJ!

Classic - GP741

Bredd: 135 mm
Tjocklek: 25 mm
Längd: 4 800 mm
Finns i tre varianter:
Ihålig - max cc 400 mm
Ihålig - max cc 600 mm

599:-

549/kvm

Du sparar:
50:-

Massiv - max cc 600 mm
* Standardfärger: brun, svart, grå, teak.
* Erbjudandet gäller till ihåliga plankor med c/c 600
KAMPANJ!

Sapphire - GP757

Bredd: 150 mm
Tjocklek: 25 mm
Längd: 4 800 mm
Finns i tre varianter:
Ihålig - max cc 400 mm
Ihålig - max cc 600 mm
* Standardfärger: brun, svart, grå, teak.

559:-

509/kvm

Du sparar:
50:-

* Erbjudandet gäller till ihåliga plankor
med c/c 600
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EverDeck - ED1113

Bredd: 146 mm
Tjocklek: 23 mm
Längd: 3 600 mm
Max regelavstånd: cc 400 mm
Finns endast som ihålig.

369:-

339/kvm

Du sparar:
30:-

* Standardfärger: svart, grå.
Vårat billigaste alternativ med 10 års garanti (övriga brädor
har 15 års garanti).
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KAMPANJ!
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Marine 40 - GP777

Bredd: 146 mm
Tjocklek: 19 mm
Längd: 4 800 mm
Max regelavstånd: cc 400 mm

699:-

639/kvm

Du sparar:
60:-

Finns endast som massiv.
* Standardfärger: grå, svart, teak, brun, vintage.

Marine 60 - GP7180

Bredd: 150 mm
Tjocklek: 23 mm
Längd: 4 800 mm
Max regelavstånd: cc 600 mm

749
/kvm

Finns endast som massiv.
* Standardfärger: grå, svart, brun, teak.

Marine Jumbo - GP7116

Bredd: 225 mm
Tjocklek: 31 mm
Längd: 3 600 mm
Max regelavstånd: cc 600 mm

1249
/kvm

Finns endast som massiv.
* Standardfärger: grå, körsbär.

* Trallbrädorna finns även att specialbeställa i andra färger med en
leveranstid på ca 10-12 veckor.

Utvändig panel
Novopanel Regular GP798

KAMPANJ!

549:-

499/kvm

Total bredd: 149 mm
Täckande bredd: 125 mm
Tjocklek: 21,5 mm
Längd: 5 510 mm eller 3 600 mm

Du sparar:
50:-

Ihålig fasadprofil, monteras stående eller liggande.
Max regelavstånd: cc 600 mm
Åtgång per kvm: 8 lpm (löpmeter), Vikt per kvm: ca 18,4 kg
Utseende: Slät eller med trästuktur - båda alternativ har en borstad yta. * Standardfärger: svart, grå och faluröd.
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Tillbehör till tralldäck
Monteringssatser
Vi har olika monteringssatser till respektive brädmodell med clips, skruvar för att fästa
clipsen, borr och bits. Välj mellan monteringssatser med metallclips (ger en 3 mm
springa mellan brädornas långsidor) eller monteringssatser med plastclips (ger en 6
mm springa).

Ändlock
Vi har ändlock i olika modeller och färger som passar till våra ihåliga brädor.

Reglar
Regel GP704
25 x 40 x 3600 mm
Regel GP765
40 x 70 x 3600
Regel GP7165
40 x 70 x 3600 mm
Regel GP7119
40 x 90 x 3600 mm

Lister
Smart™ / SmartCap™ F-List

Täcklist GP709
10 x 80 x 2400 mm

Täcklist GP733
10 x 130 x 2400 mm

Täcklist GP734
10 x 230 x 2400 mm

Smart™ / SmartCap™ L-List

Plinter
T-list GP7151
25 x 10 x 2400 mm

(För att täcka långa notspåret av
trallbrädor GP757 och GP741)

Vinkellist GP719
40 x 40 x 2400 mm

Trappnoslist GP7177
60 x 25 x 2400 mm

Ställbar höjd:
25 - 270 mm
finns i olika varianter
Färgguide:

Teak

Grå

Brun

Svart

OBS! Färgguiden är endast vägledande. För att
kunna se färgen mer exakt, be oss gärna skicka en
kostnadsfri provbit.
För monteringsanvisningar se vår hemsida eller
kontakta oss.

Trappnoslist GP7152
60 x 10 x 2400 mm

OBS! Angivna regelavstånd i produktlistan gäller för
använding i privat bostadsmiljö. I offentliga miljöer eller
vid särskilt tung belastning ska regelavståndet vara
kortare. Fråga oss om du är osäker.
* Alla priser anges i kvm inklusive moms.
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www.GreenPlank.se - info@GreenPlank.se - 040-450560
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leveransförseningar.

