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Green Plank
It’s not just a plank

Smart classic™ System

Trall med Not och Spont – Montering utan Clips
SMART SYSTEM
Not & Spont för snabb och
sömnlös installation, utan clips!

it’s Green Plank

%

Upp till 60%
snabbare installation

SMART OCH ENKEL LÖSNING
Förborrade hål möjliggör enkel
installation och vattendranering

LÄTT MEN STARK
Ihålig proﬁl möjliggör ett lättare däck
utan att tappa styrka

GUMMITÄTNING
Med gummilister minskar man ljudet som
uppstår när man går på trallen och förhindrar
material att tränga igenom.

www.GreenPlank.se
Kontakta oss på: tel: +46 (0) 40 450 560 email: info@GreenPlank.se
eller besök din närmaste Green Plank återförsäljare.

FÖRDELARNA MED SMART CLASSIC™

Premiumkvalitet

Klicka på System

Enhetlighet

Beprövad nordisk kvalitet för hårt
väder och grönare levande.

Du behöver inga clips för att
montera vår Smart™ Komposit
med Not och Spont.

Vår komposit Not och Spont
trall ger en mycket enhetlig och
slät yta.

Enkel installation
Det är också enkelt att installera vår
Komposit med Not och Spont, plankan
klickar enkelt på plats utan oro över jämnt
avstånd mellan brädorna.

Förfabrikerade hål

Tillhörande tillbehör

Våra Not och Spont trall kommer med
förfabrikerade hål, så att du enkelt kan
säkra trallen på plats så att du får en
snygg ﬁnish utan synliga skruvar.

Komplettera din dröm uteplatser med våra
ventilerade aluminiumlister eller kompositlister
i matchande färger.– den perfekta matchen för
vår högpresterande SMART™- komposittrall.

Var smart – Köp SMART™

Green Plank SMART™ Kompositbrädor av hög kvalitet är tillverkad av en blandning av naturliga ﬁber och
HDPE (plaster) för utseende, styrka och prestands. Not och Spont systemet gör det enkelt för brädorna att
sitta på plats. Detta möjliggör ett jämnt utseende och håller golvet enhetligt.
Tack vare sitt unika monteringssystem så är SMART™ komposittrall ett utmärkt val för familjer. Designad
för maximal hållbarhet och motstår blekning, ﬂäckar, mögel och röta. Tack vare sin komposition så
kommer det inte att spricka, vrida sig eller bli utsatt för insektsangrepp. Detta resulterar i ett däck som är
säkert och bekvämt för familjer med både barn och husdjur
Vår SMART™ Komposittrall är inspirerad av naturliga mineraler och pigment, därför har vi valt att använda
oss av estetiskt tilltalande mönster såsom räfﬂor, rillor, trämönster och plana ytor. Med en rik färgblandning som ger känslan av liv och lugn, Detta föredras av husägare och arkitekter framför annat material. Alla
våra färger är noggrant formulerade för attraktiva multikromatiska toner och streck.
Smart™ Classic Komposit installeras utan clips och fästs enkelt på reglarna med skruvar i de förborrade
hålen som döljs när däcket är färdigmonterat. Hålen fungerar även som extra dräneringshål för att säkerställa vattenavrinning.
Genom att använda SMART™ komposittrall så får ni en däckyta som är helt sömnlös och som inte låter
något falla igenom eller växa igenom.

Sandy Grey

Beach Grey

American-Walnut

Antique oak

Ipé

Driftwood

Texturerad yta ger bra grepp även i fuktiga
miljöer. Naturlig träliknande känsla.

En jämn yta utan mellanrum
är det perfekta valet för
familjer med barn och husdjur.

www.GreenPlank.se
Kontakta oss på: tel: +46 (0) 40 450 560 email: info@GreenPlank.se
eller besök din närmaste Green Plank återförsäljare.

