
• Plankerne leveres med en glat og en
rillet overflade og er vendbare.

• Det brede sortiment af planker, bjælker,
strøer og brædder gør, at man let kan få
opført sine drømmeterrasse.

• Alle produkter er olieret fra fabrik,
klar til at blive monteret og taget i brug
med det samme.
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TERRASSEPLANKER

FSC® Bambus TerrassePlank Pro™ er et  
bæredygtigt, stærkt og holdbart alternativ  
til traditionelle træterrasser og fås i både  
Cognac og Espresso. Holse & Wibroes bambus 
terrasseplanker overgår alle træsorter i hold-
barhed, styrke og formstabilitet.

Holdbarhed: Opnår højst mulige holdbarheds-
klasse 1 (EN350-1). Denne holdbarhedsklasse  
sikrer, at materialet kan holde i minimum 25 år. 

Styrke: Begge varianter er tungere og hårdere 
end nogle træsorter. Dette gør dem ekstremt  
modstandsdygtige overfor eksempelvis råd  
og svamp, samt gør at terrassen kan fremstå  
flot i mange år frem uden det traditionelle slid 
og hakker, som normalt opstår.

Formstabilitet: Den utrolig høje formstabilitet  
og lave udvidelseskoefficient gør, at plankerne 
let kan monteres med skjulte beslag og samles 
med fer & not i endestød. Derved undgås  
synlige skruer i terrassen.

Brandklassificering: Den høje brand- 
klassifikation (Bfl-S1) sikrer, at plankerne 
kan benyttes i offentlige projekter.

Montage: FSC® Bambus TerrassePlank Pro™  
monteres i store træk som almindelige træ- 
terrasser, men er bare lettere og hurtigere.  
Den formstabile og ensartede planke gør  
montagen hurtig og let, og plankerne samles 
ved hjælp af rustfrie coatede clips, som  
samtidig sikrer skjult montage. 

Vedligehold: FSC® Bambus TerrassePlank Pro™  
bør vedligeholdes ligesom alle træsorter. Ved 
regelmæssig vedligehold kan de flotte nuancer  
i plankerne bibeholdes. Hvis ikke terrassen  
vedligeholdes regelmæssigt, så vil plankerne over 
tid blive vejrgrå og mere ru. Splinter og vindridser 
kan opstå med tiden. Dette er dog ikke anderle-
des end ved almindelige træterrasser. 

Dimensioner: 20 x 137x 1850 mm eller 
20 x 155x 1850 mm.

FSC® BAMBUS TERRASSEPLANK PRO™ 
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