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EasyPlank Art / Granit

EASYPLANK ART
WPC terrassbrädor med unik yta
EasyPlank Art tillkom i sortimentet 2017 och är den bräda som utmärker sig mest vad gäller design och egenskaper. EasyPlank Art har en alldeles
unik yta som med sin multicolour-effekt ger ett mycket levande och exklusivt utseende. EasyPlank Art tillverkas med ny teknik för WPC-terrasser
där brädan består av en inner- och en ytterkärna. Det ger en starkare och motståndskraftigare yta.
EasyPlank Art levereras i två designer, Nero/Granit och Antique/Brown – alla fyra sidorna efterliknar trästruktur. Strukturen kommer från den
extra ytan som EasyPlank Art är belagd med.
Om man vill ha en tålig och unik terrass är EasyPlank Art rätt val.

TERRASSORTIMENT
Profiltyp
400

Mått

Längd

mm

standard (m)

22 x 142

3,60

Tvärsnitt

FÄRGER

Granit

Nero

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

Antique

Brown

Åtgång

Åtgång
lm/m2

Antal PreLoad®
clips/m2

6,71

17

Standardfärger
Granit/Nero, Antique/Brown
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EGENSKAPER
KVALITET

TOLERANSER

EasyPlank Art tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt additiver. Terrassbrädorna är 100 % bambufria. EasyPlank Art kan slängas
som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.

Ta höjd för att produkten kan variera ±0,8 mm i tjocklek och bredd,
samt att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

EasyPlank Art ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat
användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

Eftersom EasyPlank Art är tillverkad med en multicolour-yta måste man
utgå från att det kommer att finnas nyansskillnader mellan brädorna.

Brädorna levereras i standardstorlek på 22 x 142 x 3600 mm och två
designer.

Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg naturligt, dock mindre än traditionell WPC.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för EasyPlank
Art:
//nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
//alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även
EasyPlank Art, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
// blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken.
//livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av
repor och märken i större eller mindre utsträckning.
EasyPlank Art är den senaste teknologin inom WPC. ”Capped”-teknologin består av en inre och en yttre kärna. Innerkärnan är tillverkad av
vår traditionella WPC. Den yttre kärnan omsluter produkten hela vägen
runt, ”capped”.
Det ger förbättrande egenskaper:
//Markant starkare yta som är mer motståndskraftig mot matspill,
fettfläckar och rödvin.
//Bättre färgäkthet (och därigenom mindre färgförlust).
//Ny, vacker design.

MONTERING
För att behålla produktgarantin ska EasyPlank Art alltid monteras med
originaltillbehör.
EasyPlank Art finns i två designer, båda med två rätsidor trästruktur,
Nero/Granit och Antique/Brown och monteras med den önskade sidan
uppåt.
EasyPlank Art har medelhög bärkapacitet och kan monteras med ett
regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.
Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och
när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.
Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.
Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på
www.wimex.dk.

EasyPlank Art / Granit

EasyPlank Art / Granit

EasyPlank Art / Granit
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EasyPlank+ / Granit, profil 600

EASYPLANK+
WPC-terrassbrädor med extra bärförmåga
EasyPlank+ har varit en del av sortimentet sedan 2014 när man uppgraderade vanliga EasyPlank med förstärkande fibrer för att höja bärförmågan
(upp till max. 600 mm c/c). EasyPlank+ är därmed brädan med bäst bärförmåga och kan därför användas i projekt där de flesta andra kompositprodukter på marknaden inte räcker till.
Med EasyPlank+ får man en produkt med suverän styrka och den levereras med klassisk matt yta och stilrent utseende.

TERRASSORTIMENT
Profiltyp
600

Mått

Längd

mm

standard (m)

25 x 140

4,80

FÄRGER

Granit

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

Tvärsnitt

Åtgång

Åtgång
lm/m

Antal PreLoad®
clips/m2

6,80

12

2

Standardfärger
Granit
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EGENSKAPER
KVALITET
EasyPlank+ tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE), glasfibrer
samt additiver. Terrassbrädorna är 100 % bambufria. EasyPlank+ kan
slängas som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.
EasyPlank+ ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat
användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).
Brädorna levereras i standardstorlek på 25 x 140 x 4800 mm.
Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för
EasyPlank+:
//nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
//alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även
EasyPlank+, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
//blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken.
//livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av
repor och märken i större eller mindre utsträckning.

Eftersom EasyPlank+ huvudsakligen är tillverkad av trä måste man utgå
från att det kommer att finnas nyansskillnader mellan brädorna.
Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg
naturligt.

MONTERING
För att behålla produktgarantin ska EasyPlank+ alltid monteras med
originaltillbehör.
EasyPlank+ finns i en design med slät borstad rätsida samt en sida med
borstade spår och monteras med den önskade sidan uppåt. Fler ytor är
på väg.
EasyPlank+ har hög bärkapacitet och kan monteras med ett regelavstånd på maximalt 600 mm c/c.
Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och
när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.

Eftersom EasyPlank+ är borstad kan fläckar och repor enkelt bearbetas
med sandpapper.

Regelavståndet ska minskas minst 10 cm när monteringen görs i annan
vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.

TOLERANSER

Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på
www.wimex.dk.

Ta höjd för att produkten kan variera ±0,8 mm i tjocklek och bredd,
samt att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.
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Nordic Deck Shield / Dark

NORDIC DECK SHIELD
Den senaste teknologin inom Wimex terrassbrädor
Nordic Deck Shield är den senaste terrassbrädan i Wimex produktsortiment från 2018. Brädan levereras i ny och snygg design och finns i tre nya
vackra färger: GreyMix, TeakMix och Black. Som färgnamnen antyder är de en mix av flera färger vilket bidrar till att skapa ett intressant och mer
naturtroget utseende.
Nordic Deck Shield är en förbättrad bräda när det kommer till flera parametrar:
//Starkare yta som är mer motståndskraftig gentemot matspill, fettfläckar, rödvin m.m.
//Mindre fuktupptag
//Högre färgäkthet – bleknar mindre
//Ny semimassiv uppbyggnad med runda hål
Med den senaste utvecklingen inom terrassbrädor är Nordic Deck Shield ett säkert val när man väljer en kompositterrass.

TERRASSORTIMENT
Profiltyp
Profil 150

Mått

Längd

22 x 140

3,6

(mm)

(m)

Tvärsnitt

Åtgång
lm/m

2

Åtgång

Antal PreLoad-clips/m2

6,80

17

FÄRG

GreyMix

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

TeakMix

Black

Standardfärger
GreyMix – TeakMix – Black
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EGENSKAPER
KVALITET
Nordic Deck Shield tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt
additiver. Terrassbrädorna är 100 % bambufria. Nordic Deck Shield kan
slängas som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.
Nordic Deck Shield ruttnar inte och vid korrekt montering och normal
privat användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

ligen träfibrer, måste man utgå från att det kan finnas nyansskillnader
mellan brädorna.
Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg
naturligt.

MONTERING

Brädorna levereras i standardstorlek på 22 x 140 x 3600 mm och tre
färger – GreyMix, TeakMix och Black.

För att behålla produktgarantin ska Nordic Deck Shield alltid monteras
med originaltillbehör.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för Nordic
Deck Shield:

Nordic Deck Shield har två rätsidor, en med spår och en med trästruktur, och monteras med den önskade sidan uppåt.

//nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
//alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även Nordic
Deck Shield, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
//blomkrukor och andra möbler kan göra märken.
//livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av
repor och märken i större eller mindre utsträckning.

TOLERANSER
Ta höjd för att produkten kan variera ±1 mm i tjocklek och bredd, samt
att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

Nordic Deck Shield har medelhög bärkapacitet och kan monteras med
ett regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.
Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och
när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.
Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.
Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på
www.wimex.dk.

Eftersom Nordic Deck Shield är tillverkad av naturmaterial, huvudsak-

Nordic Deck Shield / GreyMix

Nordic Deck Shield / TeakMix
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Nordic Deck / Grey

NORDIC DECK
WPC-terrassbrädor till bästa möjliga pris
Nordic Deck har varit en del av vårt produktsortiment sedan 2011 och efterhand har den blivit en välkänd bräda i branschen. Nordic Deck är ett
givet val när man vill ha en bra terrass som kräver minimalt underhåll och till bästa möjliga pris.
Med Nordic Deck får man en klassisk terrassbräda som är borstad/putsad på den ena sidan och har spår på den andra, så man har möjlighet att
välja den profil som passar ens stil bäst. Den borstade/putsade ytan ger ett snyggt, matt utseende – helt i nordiska traditioner.

TERRASSORTIMENT
Profiltyp
Profil 101

Längd
standard (m)
3,6–4,0

Mått (mm)
23 x 146

Tvärsnitt

Åtgång

Åtgång
lm/m

Antal PreLoad-clips/m2

6,54

17

2

FÄRGER

Grey

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

Dark

Red

Standardfärger
Grey – Dark – Red
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EGENSKAPER
KVALITET
Nordic Deck tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt
additiver. Brädorna är 100 % bambufria. Nordic Deck kan slängas som
brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.
Nordic Deck ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat
användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

träfibrer, måste man utgå från att det kan finnas nyansskillnader mellan
brädorna.
Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg
naturligt.

MONTERING

Brädorna levereras i 23 x 146 x 3600 mm och tre färger – Grey, Dark
och Red.

För att behålla produktgarantin ska Nordic Deck alltid monteras med
originaltillbehör.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för Nordic
Deck:

Nordic Deck har två rätsidor, en med spår och en slätputsad och monteras med den önskade sidan uppåt.

//nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
//alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även Nordic
Deck, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
//blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken.
//livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av
repor och märken i större eller mindre utsträckning.

TOLERANSER
Ta höjd för att produkten kan variera ±1 mm i tjocklek och bredd, samt
att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

Nordic Deck har medelhög bärkapacitet och kan monteras med ett
regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.
Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och
när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.
Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.
Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på
www.wimex.dk.

Eftersom Nordic Deck är tillverkad av naturmaterial, huvudsakligen

Nordic Deck / Red

Nordic Deck / Grey
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Cosmo Deck / Grå

COSMO DECK
WPC-terrassbrädor med ekfibrer
Cosmo Deck har varit en del av produktsortimentet sedan 2013 och är helt rätt val när man vill ha en terrass som kräver minimalt underhåll och
håller i många år. Cosmo Deck utmärker sig genom att den har en yta med trästruktur på den ena sidan och spår på den andra.
Dessutom har Cosmo Deck ett mer sofistikerat utseende än de övriga brädorna i sortimentet. Det beror på att träfibrerna är lite grövre och kommer från ek. Ekfibrerna bidrar till att säkra riktigt bra färgäkthet och ger samtidigt ett snyggt och rustikt intryck.

TERRASSORTIMENT
Profiltyp
Profil 125

Mått
(mm)

Längd
(m)

23 x 146

3,6

Tvärsnitt

Åtgång

Åtgång
lm/m2

Antal PreLoad-clips/m2

6,54

17

FÄRGER

Grå

OBS: Färgerna som visas är inte 100 % färgäkta.

Koks

Röd

Standardfärger
Grå – Koks – Röd
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EGENSKAPER
KVALITET
Cosmo Deck tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt additiver. Terrassbrädorna är 100 % bambufria. Cosmo Deck kan slängas
som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.
Cosmo Deck ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat
användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

träfibrer, måste man utgå från att det kan finnas nyansskillnader mellan
brädorna.
Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg naturligt och trästrukturen kommer ev. att mista lite av sitt djup.

MONTERING

Brädorna levereras i standardstorlek på 23 x 146 x 3600 mm och tre
färger.

För att behålla produktgarantin ska Cosmo Deck alltid monteras med
originaltillbehör.

Precis som för alla andra terrassprodukter gäller följande för Cosmo
Deck:

Cosmo Deck har två rätsidor, en med spår och en med trästruktur och
monteras med den önskade sidan uppåt.

//nederbörd i mellanrummen betyder missfärgningar.
//alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även Cosmo
Deck, men alger/mögel kan inte leva av materialet.
//blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken och repor.
//livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av
repor och märken i större eller mindre utsträckning.
Eftersom Cosmo Deck är borstad/putsad kan fläckar och repor enkelt
bearbetas med sandpapper.

Cosmo Deck har medelhög bärkapacitet och kan monteras med ett
regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.
Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och
när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna.
Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning.
Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på
www.wimex.dk.

TOLERANSER
Ta höjd för att produkten kan variera ±1 mm i tjocklek och bredd, samt
att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.
Eftersom Cosmo Deck är tillverkad av naturmaterial, huvudsakligen

Cosmo Deck/ Koks

20

Längd

1124197250

38 x 38

2200

Dark/Nero

10

1124397250

38 x 38

2200

Grey/Granit

10

1124597250

38 x 38

2200

Red/Terracotta

10

2099180582

50 x 42

3700

Antracite

-

x

x

2099280582

50 x 42

3700

Teak/Ipe

-

x

x

2099520582

50 x 42

3700

GreyMix

-

x

x

(mm)

(mm)

Färg

Cosmo Deck

Mått

Artikelnr

Nordic Deck

Nordic Deck Shield

EsyPlank+

Antal per
pkt/ps

EasyPlank Art

TILLBEHÖR – AVSLUTANDE DELAR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

VINKELLIST WPC
x

F-LIST ALU.

F-list alu. kommer till våren 2018.

DEKORLISTER
1124197150

9 x 63

2200

Dark/Nero

10

1124397150

9 x 63

2200

Grey/Granit

10

1124597150

9 x 63

2200

Red/Terracotta

10

x

x

ÄNDKÅPOR
1610021

23 x 146

-

Grey

10

x

1610022

23 x 146

-

Dark

10

x

1673576

23 x 146

-

Red

10

x

1687245

23 x 146

-

Grå

10

x

1687246

23 x 146

-

Koks

10

x

1816197050

23 x 146

-

Black

10

x

1816407050

23 x 146

-

TeakMix

10

x

1816527050

23 x 146

-

GreyMix

10

x

MOLAND//WIMEX TERRASSBROSCHYR | MARS 2018 | 21

Nordic Deck Shield

Nordic Deck

Cosmo Deck

11341078

25 x 40

3600

Dark/Nero

-

x

x

x

x

x

1034091039

40 x 60

3600

Dark/Nero

-

x

x

x

x

x

1128986951

10

-

Rostfri

20

1124986951

8

-

Rostfri

20

x

x

1610028

40

-

Svart

100

x

x

1552785

30

-

Svart

100

x

1552783

45

-

Svart

100

x

1552796

30

-

Svart

100

x

1552796

45

-

Svart

100

x

Artikelnr

Mått

Längd

(mm)

(mm)

Antal per
pkt/ps

Färg

EasyPlank Art

EsyPlank+

TILLBEHÖR – MONTERINGSBESLAG

REGLAR WPC

START-/SLUTCLIPS
x
x

x

T-CLIPS INKL. BIT

PRELOAD T-CLIPS

x
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RENGÖRING OCH SKÖTSEL
DAGLIG RENGÖRING OCH SKÖTSEL

VÄTSKESPILL OCH FLÄCKAR

Görs med vanliga hushållsredskap och -rengöringsmedel.
Se till att det inte finns några nedfallna löv och liknande
i mellanrummen. Vanlig sopning och/eller att använda en grov trasa
på en skrubborste med flytande neutral tvål upplöst i mycket varmt
vatten, 50 ml till 5 l vatten.

Man ska hantera spill precis lika snabbt som man skulle göra på ytor
inomhus. Hushållsrengöringsmedel är oftast tillräckligt för att åtgärda
spill. Extra problematiska fläckar kan ofta minimeras med rengöringsbensin (Nordic Deck, Cosmo Deck och EasyPlank+).

MÄRKEN OCH REPOR

RÖDVIN OCH BÄR

Möbler som dras fram och tillbaka kan göra märken på brädorna. Använd tassar under stolsben och liknande.
Mindre repor och liknande kan ofta fås bort med sandpapper, korn
100. Vi rekommenderar minst en gång om året (dock inte Shield och
Art). Börja alltid med att försöka på ett ställe som inte syns så mycket,
eftersom det kan uppstå färgskillnader när man använder sandpapper.
Krukor och liknande kommer att lämna missfärgningar och märken. För
att undvika det kan man sätta dem på stativ eller ställning.

ALGER
Algväxt ska tas bort med ett beprövat och effektivt medel.
Komposit är inte som traditionellt trä. Traditionellt trä är både värd och
födokälla till alger, medan WPC bara är värd. Det innebär att det räcker
att tvätta ytan.
Viktigt: Vi rekommenderar inte att använda högtrycksspruta eftersom
det vanligen bara sprider algproblemet.

IS OCH SNÖ
Brädorna tål vanligt vägsalt.
Använd ALDRIG snöskyffel eller snöskrapa med metallkanter.

Häll lite blekmedel i en spann med varmt vatten (följ alltid tillverkarens
anvisningar). Skrubba försiktigt på fläcken och skölj noggrant. Det är
inte säkert att fläcken försvinner helt (gäller inte Shield och Art).

OLJA OCH FETT
Använd hushållsrengöringsmedel så snart du upptäcker fläcken. Skölj
med varmt vatten.

BLÄCKFLÄCKAR
Bläckfläckar kan vara permanenten, men genom att skrubba med varmt
tvålvatten kan det ibland gå att göra den mindre synlig. Kom ihåg att
skölja noggrant efteråt.

VIKTIGT!
Testa alltid på ett litet område som inte syns först.
När terrassen är monterad går det lätt och effektivt att
städa bort byggdamm med varmt tvålvatten, grov trasa och
skrubborste.
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Få massor av inspiration i våra showroom
online på:
Terrass – www.terrasse.wimex.dk
Staket och plank – www.nordicfence.wimex.dk
Fasader – www.nichiha.wimex.dk
eller gå till vår hemsida www.wimex.dk för att
se hela vårt stora
sortiment med terrasser,
staket och plank och fasader.

Strandvejen 16
DK-7800 Skive
T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk
www.wimex.dk

