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Fremtidens terrasseplanker

EasyPlank
EasyPlank+ og EasyPlank Art
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EasyPlank+ og
EasyPlank Art
En drøm der varer evigt. Terrassen, der
kan matche sine omgivelser, tilpasses dine
drømme og tåler alle omståndigheder.
EasyPlank-produkterne er resultatet af fremsynet innovation, hvor det
er lykkedes at fremstille terrasseplanker som både er smukke, unikt
designede og miljøvenlige.
EasyPlank er progresiv teknologi og ingredienser i bedste kvalitet.
EasyPlank+ leveres med markedets bedste bæreevne.
EasyPlank Art leveres coextruderet, der er særdeles resistent overfor madspild , pletter o.lign – og i et state-of-the-art design der skal
opleves.
Din fordel er at produkterne bakkes op af professionelle fagfolk med
nordens længste referenceramme bag sig.
// Markedets bedste bæreevne
// Stort udvalg af profiler og farver
// 15 års garanti
// Professionelt PreLoad montage-system
Læs mere om vores EasyPlank terrasser på www.terrasse.wimex.dk
eller besøg www.wimex.dk hvor du altid kan finde en opdateret version
af vores brochurer.
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EasyPlank+ og EasyPlank Art
Kvalitet:
100 % fri for bambus. Topkvalitet WPC med førsteklasses ingredienser, ca. 60 % træ, ca. 30 % HD PI plast og ca. 10 % proces additiver.

Garanti:
15 års begrænset garanti mod bl.a. råd, revner og brud.

Oplysninger om strøafstand gælder ved almindeligt brug til private
gang- og opholdsarealer og ved 90 graders montage på strøerne.
Strøafstanden skal mindskes når montagen sker i en anden vinkel på
strøerne end 90 grader og/eller ved kommercielt eller offentligt brug,
med en større forventet belastning.

Krav til montage:

Unikke OHIM designbeskyttede profiler med 2 retsider (vendbare).

Skal ske med originale EasyPlank+ og EasyPlank Art befæstelsesdele
og altid efter vores vejledninger. Montagevejledning findes på
www.wimex.dk

Farver:

Tolerancer:

Profiler:

Mange forskellige moderigtige farver: Granit, Bark, Terracotta, Granit/
Nero og Antique/Brown

Påregn at der kan forekomme variationer på tykkelse og bredde på
±1 %, ligesom der kan forekomme mindre afvigelser fra den opgivne
længde.

Struktur:
Easyplank+: Langsgående barfods riller på begge retsider. Varierende
rilledesign og indbyrdes afstand. Begge sider med børstet overfladefinish.

Tilbehør:

EasyPlank Art: Denne profil har en stærk overflade, som er ekstra
slagfast og med en præget træstruktur, der giver et spændende
udtryk og et unikt design. Der er minimalt vedligeholdelse op denne
profil, da overfladen er lukket.

Levetid:

Se afsnittet ”Terrassetilbehør”.

Plankerne rådner ikke.
Ved korrekt montering og normal privat brug er levetiden meget lang.

Bortskaffelse:

Miljø:
Høj miljøprofil ved fremstilling, brug og bortskaffelse. Produktet er
hverken giftigt eller allergifremkaldende.

Længder og dimensioner:
Tykkelser fra 20,0 - 25,5 mm.
Bredder fra 135,5 - 200,0 mm.
Standardlængde: 4,80 m (EasyPlank Art: 3,60 m).

Afskær m.v. bortskaffes som brændbart - ved genbrugsplads.

www.wimex.dk
Vi ajourfører løbende vores hjemmeside, og der kan derfor være
forskel på den information der findes i vores trykte materiale og den
information der findes på hjemmesiden. Informationen på hjemmesiden vil altid være den gældende.

Se flere detaljer under terrassesortiment.

Mere information

Forbrug:

Vil du vide mere om EasyPlank+ og EasyPlank Art, så kontakt os på
telefonnummer 87412200, hvor vi sidder klar til at rådgive og vejlede
dig om vores produkter.

Varierer efter profiltype. Se skema under ”Terrassesortiment”.

Strøafstand:
EasyPlank+ maks. 60 cm C/C, (EasyPlank+ profil 20 dog maks. 45 cm
C/C og EasyPlank Art maks. 40 cm C/C).

Få masser af inspiration
i vores online showroom på
www.terrasse.wimex.dk

EasyPlank+ / Terracotta, profil 05
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EasyPlank+ / Granit, profil 01

Fordele og egenskaber
Minimalt vedligehold

Bambus fri

Med EasyPlank+ og EasyPlank Art er du fri for afslibning, oliering,
indfarvning, afdækning og efterskruning.

EasyPlank+ og EasyPlank Art er WPC (Wood Plastic Composite) som
er lavet af de helt rigtige ingredienser. Indholdet er kontrolleret i samarbejde med uvildige instanser og fremstillingen sker på et af verdens
mest moderne anlæg. EasyPlank+ og EasyPlank Art er ikke giftigt eller
allergifremkaldende.

Almindelig rengøring er tilstrækkelig. Du slipper med kun en brøkdel af
det arbejde og de udgifter en traditionel terrasse kræver og fordrer i
hele sin levetid.

Super holdbarhed
EasyPlank+ og EasyPlank Art er lavet af de helt optimale ingredienser – og er ikke fødekilde for levende organismer. Produkterne rådner
ikke, flækker ikke og revner ikke. Vi leverer således EasyPlank+ og
EasyPlank Art med 15 års begrænset garanti – og du køber med
optimal tryghed.

Æstetisk udtryk
Klasse, tidsløshed og originalitet. Enkelt og elegant nordisk design i
lyse toner eller varm og hyggelig middelhavsstemning. Du finder let
det udtryk som passer netop til din smag, dit byggeri og det omkringliggende miljø, fordi udvalget af farver og profiler er udviklet og
designet med stor fleksibilitet for øje.

Vendbare overflader
Alle planker er produceret med to retsider, der har hver sin designede
profil. Det betyder, at der indenfor det naturlige farvespekter opstår
dobbelt så mange muligheder for, at du kan vælge den rigtige overflade, blot ved at vende planken.

Lynhurtig og diskret montage
Du undgår besværet med udmåling og opstregning for skruehuller, og
slipper helt for problemet med skruehoveder som arbejder sig op af
brædderne. Specialudviklede vejrfaste PreLoad® T-clips med formonterede rustfri skruer, betyder rationalitet, hastighed og professionelle
resultater i én arbejdsgang.

Grøn miljøprofil
EasyPlank+ og EasyPlank Art er skånsom overfor miljøet. Hovedingredienserne er 60 % træ + 30 % genbrugt fødevareemballage.
Fremstilling af EasyPlank+ og EasyPlank Art medfører ikke fældning af
tropiske træer.

Nem bortskaffelse
EasyPlank+ og EasyPlank Art er hovedsageligt skabt af genbrugte
materialer, og kan indgå i nyt genbrug igen om mange år (Upcycling).
I almindelig praksis bortskaffes afskær, overskud og byggerester som
almindeligt brændbart affald.
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Terrassesortiment
Profiltype

mm

Længde

Profil 01

25,5 x 135

4,80

7,04

13

Granit, Bark, Terracotta

Profil 03

25 x 150

4,80

6,37

13

Nero

Profil 05

23 x 200

4,80

4,83

9

Granit, Terracotta, Nero

Profil 20

20 x 146

4,80

6,54

13

Granit, Terracotta, Nero

Art

22 x 142

3,60

6,71

17

Granit/Nero, Antique/Brown

Granit, profil 01

Tværsnit

standard (m)

Bark, profil 01

Forbrug

Forbrug

Dimension

Terracotta, profil 02

lbm/m2

Nero, profil 03

Antal PreLoad®
clips/m2

Standardfarver

Granit, profil 05

Antique/Brown, Art

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

Terrassetilbehør
Profiltype

mm

Dimension

Længde

Standard (m)

Standardfarver

Vinkellister

38 x 38

2,20

Granit, Bark, Terracotta, Nero

Decolister

9 x 80

2,20

Granit, Bark, Terracotta, Nero

Håndlister

45 x 65

4,80

Granit, Terracotta, Nero

Håndlister

20 x 50

4,80

Granit

Strøer

40 x 70

3,60

Nero

Strøer

25 x 40

3,60

Nero

Endekapper

-

-

Granit, Bark, Terracotta, Nero, Kridt

Start/slut clips

-

-

Rustfri stål

PreLoad® T-clips

-

-

-

Vinkelliste

Decoliste

Strø

Strø

Håndliste

Profil

Profil

Endekappe

Start/slut clips

Preaload T-clips

Håndliste
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Spørgsmål og svar
Teknologien?
WPC (Wood Plastic Composite) er sammensat af forskellige materialer
for at opnå egenskaber som de originale bestanddele ikke repræsenterer hver for sig.
Teknologien har en referenceramme på ca. 25 år i USA.
Wimex er Nordens ældste distributør og har solgt WPC siden 2002.

Materialesammensætningen?
Der er mange bud på hovedingrediensen.
Nogle fabrikker anvender lokale overskyende ingredienser, som risskaller, kokos og bambus.
EasyPlank+ er lavet af de ingredienser som anses for at være de
optimale, dvs. ca. 60 % træ (oftest høvlspåner fra fyr) ca. 30 % special
udviklet plastik og ca. 10 % process additiver (farve, UV-stabilisator
m.v.).
EasyPlank Art er lavet af de ingredienser som anses for at være de
optimale, dvs. ca. 60 % træ (oftest høvlspåner fra fyr) ca. 30 % special
udviklet plastik og ca. 10 % process additiver (farve, UV-stabilisator
m.v.). Derudover har EasyPlank Art en ekstra slidstærk og smudsafvisende overflade.

Overfladen på EasyPlank Art er lukket, hvorved endnu bedre ydeevne
er opnået.
Meget trafik og møbler som trækkes frem og tilbage, kan betyde
mærker på overfladen. Brug af blomsterkrukker kan efterlade mærker
og skjolde.
Udendørs brug – og livet i al almindelighed - kan altså ikke gå ubemærket hen over selv kompositprodukter.
EasyPlank+ og EasyPlank Art vil dog bidrage til, at dit nødvendige
arbejde med udendørsarealerne holdes på et minimum og vil sikre at
dine udendørs gang- og opholdsarealer ikke er den del af byggeriet
som forgår hurtigst.

Grønalger?
Selv på en udendørs overflade, som er lavet af Teflon, vil der komme
grønalger. EasyPlank+ og EasyPlank Art er ikke fødekilde for levende
organismer, så alger er nemme at fjerne. Højttryksrensning anbefales ikke, da dette blot spreder problemet. Brug i stedet et anerkendt
middel mod alger.

Skridsikkerhed?

Trædelen hos både EasyPlank+ og EasyPlank Art bidrager med styrke
og plastdelen giver uovertruffen holdbarhed.

Mindst lige så god som traditionelt træ – og oftest bedre (både i våd
og tør tilstand).

Nuanceforskel

Slidstyrke?

På grund af det høje indhold af træfibre i vores WPC-produkter, vil der
kunne forkomme nuanceforskelle.

God eller bedre end de fleste hårdttræssorter.

Pletter efter spild?
Hvorfor EasyPlank?
EasyPlank+ er født med markedets bedste bæreevne, med en strøafstand på 60 cm C/C ((EasyPlank+ profil 20 dog maks. 45 cm C/C og
EasyPlank Art maks. 40 cm C/C), som overgår de bedste konkurrerende produkter med over 30 %.

Forsøg at fjerne pletter så hurtigt som muligt efter at uheldet er sket.
Gængse husholdningsmidler er oftest tilstrækkelige. Se vores tips om
renholdelse.

Underlag?

Wimex er Nordens ældste distributør af WPC. Med baggrund i professionalisme og erfaring, sikrer vi, sammen med en af verdens mest
moderne fabrikker, at den allernyeste teknologi er i brug, og at der
ikke er gået på kompromis med kvaliteten.

EasyPlank+ kan monteres på underlag af stål, aluminium, træ eller
komposit.

EasyPlank+ leveres sammen med holdninger, rådgivning og garanti fra
markedets største og ældste aktør på området.

Til almindelige private gang- og opholdsarealer, er strøafstanden for
EasyPlank+ maks. 60 cm C/C (EasyPlank+ profil 20 dog maks. 45 cm
C/C og EasyPlank Art maks. 40 cm C/C). Dette gælder, når plankerne
er monteret vinkelret på strøerne. Strøafstanden skal mindskes når
montagen sker med andre vinkelretninger og/eller ved kommercielt
eller offentligt brug, med større forventede belastninger.

EasyPlank+ lagerføres i en stor buket af valgmuligheder.

Holdbarhed?

Strøafstand?

EasyPlank+ er overordentligt varigt.
Plankerne er ikke fødekilde for levende organismer.
Plankerne rådner aldrig, revner ikke, krummer ikke, slår sig ikke og
flækker ikke.
Levetiden er dermed de traditionelle træprodukter langt overlegen.

Vedligehold?
I modsætning til produkter af træ, slipper du for hele arbejdet med
- og udgifterne til - omfattende årlig afslibning, afdækning, oliering,
indfarvning o.s.v. Du skal dog gøre rent på dine gang- og opholdsarealer, ligesom du skal forholde dig til f.eks. spild, som kan give pletter på
arealerne.

Bearbejdning?
Brug almindeligt værktøj til bearbejdning af træ.

Falmer EasyPlank?
Der vil med tiden kunne ses et mindre farvetab.

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

