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Huippuluokan 
             muotoilua

Toinen olohuoneesi – ulkotiloissa
Kaikki ulkona vietetty aika on hyvästä, olipa kyseessä 
sitten rentoutuminen, työnteko, juhliminen tai arkiset 
askareet. Terassi on paljon enemmän kuin päällepäin 
näyttää: se sitoo yhteen elämän, jota vietät sisällä ja 
ulkona. Se on keskipiste olohuoneessa, jonka kattona on 
taivas. Ansaitset parasta mahdollista designia kotiisi 
myös ulkona.

Hyvä muotoilu ei rajoitu vain yhteen tyyliin. Se antaa 
tunnustusta yksilöllisyydelle ja antaa jokaisen olla oma 
itsensä. Onnistuneen muotoilun tunnistaa kuitenkin 
tietyistä yleisistä periaatteista. Ulkonäöllä on merkitystä, 
samoin suorituskyvyllä. Myös yksityiskohdat ovat 
olennaisia: pienetkin parannukset voivat ylentää hyvän 
designin upeaksi. Ympäristön kunnioittaminen on 
UPM:lle itsestäänselvyys. Teemme osamme luonnon 
hyväksi käyttämällä kierrätettyjä ja myrkyttömiä 
materiaaleja.

Kauneutta ja kestävyyttä
UPM ProFi -malliston tavoitteena on olla markkinoiden 
paras terassivalikoima. Malliston komponentit 
valmistetaan Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. 
UPM ProFi -kokonaisuus tarjoaa runsaasti 
valinnanvaraa tyylin suhteen, teknisistä ominaisuuksista 
tinkimättä. Selkeälinjainen UPM ProFi Deck on raikkaan 
moderni vaihtoehto perinteiselle terassille. UPM ProFi 
Deck on nyt saatavana vallankumouksellisella Click-
asennusjärjestelmällä. UPM ProFi Piazzassa on 
poikkeuksellinen värin- ja tahrankestävyys sekä 
nykyaikainen lehtipuulaudan ulkonäkö. UPM ProFi 
Lifecycle puolestaan tuo ulkotiloihin perinteisen 
lehtipuun ylellistä tuntua. Ainutlaatuisen tyylikäs UPM 
ProFi Vision edustaa komposiittiteknologian huippua. 
UPM ProFi Terassi on huipputason komposiittiterassi, 
jonka hinta yllättää edullisuudellaan. Kaikki UPM ProFi 
-terassit on suojattu kahteen kertaan: pinta on 
käytännössä tahrankestävä ja luja ydin pitää rakenteen 
vakaana, asensitpa terassin maahan, maan päälle tai 
veden alle. Jotkut saattavat pitää tätä turhan 
monimutkaisena ylisuunnitteluna, mutta meille kyse on 
vain huippuluokan muotoilusta.
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Jopa

materiaalin kestävyys & suorituskyky

takuuvuoden
    täysi

Raikas, moderni  
ja älykäs

UPM ProFi Deck 150: kauneutta ja kestävyyttä 

UPM ProFi Deck -valikoimassa on kuusi väriä,  
jotka ovat saaneet innoituksensa Suomen luonnosta: 
järvistä, metsistä, graniitista, keskiyön auringosta ja 
lumisista talvista. Raikkaan moderni pohjoismainen 
ilme jatkaa sisustuksesi linjaa ulkotiloissa. 

 UPM PROFI DECK
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Raikkaan moderni ilme

Erinomainen tahrankestävyys

Luja ydin

Erittäin iskunkestävä

Voidaan asentaa ilman kallistusta

Ligniinittömät värit: ei harmaantumista

Ei tikkuunnu

Ei liukas märkänäkään

Parempi naarmunkestävyys

Kierrätetty ja kierrätettävä

UPM ProFi Deck -terassilautojen ligniinittömät kuidut 
takaavat hyvän värinkeston. Laudat vaalenevat 
hiukan ajan kuluessa, mutta väri ei koskaan näytä 
harmaantuneelta samaan tapaan kuin monissa 
perinteisissä puumuovikomposiiteissa. Vaaleat värit 
säilyttävät kirkkautensa, ja terassin pinta pysyy 
viileänä kuumimpinakin kesäpäivinä. Luonnollisen 
tuntuinen UPM ProFi Deck -terassi on 

ominaisuuksiltaan poikkeuksellinen. Laadukas poly -
propeeni ja selluloosakuidut muodostavat ontto-
rakenteisen terassilaudan, jonka iskun- ja naarmun-
kestävyys on omaa luokkaansa. UPM ProFi Deck 150 
tuo raikkaan modernia ilmettä sekä yksityisiin että 
julkisiin tiloihin. Se kestää kovaakin kulutusta. UPM ProFi 
-terassien kaksoissuojausteknologiassa kohtaavat 
tahrankestävä pinta ja luja ydin.

UPM ProFi Deck 150, Night Sky Black / Seinäjoki, Suomi
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PEFC/02-31-173

Advanced recycled
raw material

Vuonna 2007 ensimmäistä kertaa esitelty UPM ProFi 
Deck -mallisto on pitänyt suosionsa vuosien saatossa. 
UPM ProFi Deck -terassilautoja on kehitetty vuosien 
mittaan jatkuvasti paremmiksi, mutta tavoite on edelleen 
sama kuin alussa: tarjota terassiratkaisu, jossa raikkaan 
moderni ilme kohtaa ylivoimaisen kestävyyden. 

UPM ProFi Deck on voittanut useita kansainvälisiä 
palkintoja kierrätysmateriaalien innovatiivisesta käytöstä. 

Terassidesignia 
Euroopan huipulta

Green Good Design™  
-palkinnon myöntävät The 
Chicago Athenaeum: Museum 
of Architecture ja Design and 
The European Centre for 
Architecture Art Design and 
Urban Studies.

 UPM PROFI DECK
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”Olemme enemmän kuin  
tyytyväisiä UPM ProFi 
-terassiimme. Se tuntuu 

paljaan jalan alla 
lämpimältä ja luonnolliselta, 

eikä siitä lähde tikkuja 
samalla tavalla kuin 

puupinnasta. 
Komposiittiterassi tulee 

pesemällä niin puhtaaksi, 
että sukatkaan eivät tule 

likaisiksi. Emme olisi 
uskaltaneet rakentaa näin 
suurta terassia, jos se ei 

olisi näin helppohoitoinen.”

Seitsemän vuoden jälkeen 
Sinkkosen perhe on yhä 
tyytyväinen UPM ProFi 
Deck 150 -terassiinsa. 

Terassidesignia 
Euroopan huipulta

Älykästä terassimuotoilua
UPM ProFi Deck -terassijärjestelmät suunnitellaan 
Suomessa ja valmistetaan Saksassa. Niiden 
iskunkestävä ontto rakenne taipuu monenlaisiin 
käyttötarkoituksiin. Terassilautojen sisään voidaan 
asentaa UPM ProFi -lämmityskaapelit, jotka estävät 
jään ja lumen kertymisen terassipinnalle. Joustava 
UPM ProFi -peitelista sopii kaareviinkin kohtiin, ja 
patentoitujen päätypalojen lukitusjärjestelmä kestää 
luotettavasti vuodesta toiseen. Jopa T-kiinnikkeet 
sointuvat terassilautojen väreihin. UPM ProFin suurilla 

T-kiinnikkeillä laudat voidaan kiinnittää 90 asteen kulmaan. 
UPM ProFi -alumiinikiskojen avulla syntyy raoton 
terassipinta, joka on tarpeeksi vahva kestämään kovaa 
kulutusta erityisesti julkisissa tiloissa. UPM ProFi -saumanauha 
tiivistää lautojen välit ja luo terassille merihenkistä tunnelmaa. 
Patentoidun UPM ProFi -porraslaudan avulla voit rakentaa 
terassille tyylikkäät portaat ja kulutusta kestävät reunat 
terassiin tai uima-altaaseen. Vallankumouksellinen UPM ProFi 
Click -asennusjärjestelmä on markkinoiden nopein terassien 
asennusjärjestelmä.

UPM ProFi Deck 150, Silver Green / Viuz, Ranska 
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UPM ProFi Deck 150, Silver Green / Flourens, Ranska

UPM ProFi Click -järjestelmällä tyypillisen terassin 
asennus onnistuu jopa 60 % normaalia nopeammin 
lopputuloksen laadusta tinkimättä. Asennusjärjestelmä 
soveltuu yksityiseen ja vaativaan kaupalliseen käyttöön: 
mitä nopeammin terassi on rakennettu, sitä pikemmin 
terassielämä voi alkaa.

Ammattiasennuksiin tarkoitetun UPM ProFi Click 
-järjestelmän suunnittelutiimi on kiinnittänyt huomiota 
perinteisen terassirakentamisen jokaiseen osa-alueeseen:
 – Jokainen komponentti nopeuttaa asentamista tai 

pidentää terassin käyttöikää.
 – Terassilaudat kiinnitetään paikalleen erityisellä 

keskikiinnityskiinnikkeellä, jonka ansiosta lautojen 
päiden välit pysyvät vuosien mittaan tasaisena.

 – UPM ProFi -porraslaudoilla saat terassiin tyylikkään 
reunuksen, ja erityiskiinnikkeen ansiosta myös 
porraslautojen asentaminen onnistuu painamalla.

UPM ProFi Click -asennusjärjestelmä:  
2,5 kertaa perinteistä 
asennustapaa nopeampi

Ergonomia: Terassin runko voidaan valmistella 
telineellä, mikä säästää selkää ja polvia.
Suunnittelu: Huippuluokan asennusjärjestelmä, 
johon kuuluu runko ja terassilaudat. Suunniteltu 
UPM ProFi Deck 150 -laudoille.
Materiaalit: Komponentit on valmistettu 
kestävästä ja helppohoitoisesta ruostumattomasta 
teräksestä, jauhemaalatusta tai eloksoidusta 
alumiinista ja laadukkaista polymeereistä.
Asennus: Nopea Click-asennus: jopa 60 % 
perinteisiä asennustapoja nopeampi. 
Esivalmistelut nopeuttavat lopullista paikalleen 
asentamista.
Helppous: Terassin rungon ja kannen 
asennukseen ei tarvita esiporausta eikä ruuveja. 
Yksittäiset terassilaudat voi vaihtaa helposti.
Väliaikaiset terassit: Helppo purkaa ja asentaa 
uudelleen: sopii väliaikaiseksi terassiksi 
esimerkiksi ravintoloille tai messuille.

Tutustu järjestelmän komponentteihin osoitteessa 
www.upmprofi.fi/click-asennus

1 asentaja
voi rakentaa

10 m²:n 
terassin

1 tunnissa

 UPM PROFI DECK
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Ainutlaatuinen patentoitu järjestelmä

Ei liukas märkänäkään

Erittäin iskunkestävä

Saatavana kaikissa UPM ProFi Deck 150 -valikoiman 
väreissä

UPM ProFi -porraslauta: 
paras ratkaisu 
portaisiin ja reunoihin
UPM ProFi -porraslauta on täydellinen valinta, kun haluat 
tyylikkäät ja kestävät terassin portaat ja reunat tai uima-
altaan reunuksen. Viimeistelty asennus onnistuu vaivatta.

Patentoitu kaksipuolinen rakenne on suunniteltu siten, että 
standardikokoiset portaat on helppo rakentaa yhdessä 
UPM ProFi Deck 150 -terassilautojen ja UPM ProFi 
-alumiinikiskojen kanssa.

Pitävä ja kulutusta kestävä pinta toimii erinomaisesti myös 
terassin tai uima-altaan reunuksena.

UPM ProFi Deck 150 UV+  
kuumaan ilmastoon ja voimakkaan 
UV-säteilyn alueille
UPM ProFi Deck 150 UV+ on suunniteltu erityisesti 
kuumaan ilmastoon ja alueille, joissa UV-säteily on 
voimakasta, kuten korkeaan ilmanalaan ja eteläiselle 
pallonpuoliskolle. Terassin pinta kestää paremmin 
voimakkaan UV-säteilyn aiheuttamaa haalistumista 
korkeassa ilmanalassa ja tietyillä eteläisen 
pallonpuoliskon alueilla.
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UPM ProFi Deck 150, Kivenharmaa ja  
Lämmin Beige / Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Tarkkaan räätälöity resepti

Parempi UV-kesto kuumilla alueilla sekä 
korkeassa ilmanalassa

UPM ProFi Deck 150, Stone Grey /  
Dubai, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
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PEFC/02-31-173

Advanced recycled
raw material

 UPM PROFI PIAZZA

UPM ProFi Piazzan edistyksellinen polymeerikuori 
tarjoaa luokkansa parasta tahran- ja värinkestävyyttä 
vaativissakin olosuhteissa, kuten julkisilla uima-altailla, 
ulkogrillauspaikoilla ja korkean ilmanalan alueilla. 
Saksalaisvalmisteisessa ja erittäin helppohoitoisessa 
terassissa on nykyaikainen kovapuulaudan ulkonäkö.

Erittäin 
helppohoitoinen 
terassi
UPM ProFi Piazza: moderni  
ulkonäkö ja kulutuksenkestävyys
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UPM ProFi Piazza S1, Silver Ash / Saint-Symphorien, Ranska

Nykyaikainen kovapuulaudan 
ulkonäkö

Luokkansa johtava 
tahrankestävyys

Luokkansa johtava värinkestävyys

Luja ydin

Erittäin iskunkestävä

Voidaan asentaa ilman kallistusta

Ei tikkuunnu

Ei liukas märkänäkään

Parempi naarmunkestävyys

Kierrätetty ja kierrätettävä

Jopa

värinkesto & materiaalin kestävyys  
ja suorituskyky

takuuvuodenErittäin 
helppohoitoinen 
terassi

Kaksipuolisen UPM ProFi Piazza S2 -terassilaudan toisella puolella 
on luonnollinen puusyykuvioinen pinta, jonka syvä kohokuviointi 
takaa paremman pidon märkänäkin. Terassilaudan toisen puolen 
uritettu pinta näyttää luonnollisesti kuluneelta ja tarjoaa myös hyvän 
pidon. UPM ProFi Piazza S2 sopii niin yksityiseen kuin 
vaativampaan julkiseen käyttöön.

Vain yksityisiin tiloihin tarkoitetussa UPM ProFi Piazza S1 
-terassilaudassa on samanlainen luonnollinen puusyykuvioinen 
pinta.
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Ylellistä 
lehtipuun tuntua

UPM ProFi Lifecycle:  
upea komposiittiterassi

UPM ProFi Lifecycle -terassilaudan ylellinen  
ulkonäkö ja tuntu muistuttavat aitoa lehtipuulautaa. 
Terassin ilme säilyy vuodesta toiseen.

Jopa

materiaalin kestävyys & suorituskyky

takuuvuoden

 UPM PROFI LIFECYCLE
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Erinomainen tahrankestävyys

Luja ydin

Voidaan asentaa ilman kallistusta

Erittäin iskunkestävä
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UPM ProFi Lifecycle -terassilaudat valmistetaan 
Arkansasissa Yhdysvalloissa. Paikallinen tuotanto-  
ja kehitystiimi on kerännyt ylivertaista kokemusta 
komposiittiteknologiasta vuodesta 1988 lähtien. 
1990-luvun alussa Yhdysvaltain rannikkoseuduille 
rakennetut terassit ovat edelleen täydessä iskussa.  
Ne todistavat, että tämä komposiittiterassi toimii niin 
maahan, maan päälle kuin veden allekin asennettuna.

Lehtipuuterassin kauneus syntyy värisävyjen 
hienostuneesta harmoniasta. Jokainen terassilauta  
on ainutlaatuinen. UPM ProFi Lifecyclen sademetsä-
mallistossa tummat syykuviot sulautuvat lehtipuun 
täyteläisiin väreihin. Yhdessä ne luovat terassille 
ylellisen näköisen, mutta luonnollisen tuntuisen 
pinnan. Monien puuta jäljittelevien komposiitti-
terassien valmistukseen on käytetty riisikuorta tai 
havupuuta. UPM ProFi Lifecycle on yksi harvoista, 
joissa on käytetty aitoa tammea. Puukuidut on 
lämpökäsitelty ja sen jälkeen koteloitu polymeeriin. 
Näin taataan UPM ProFin erityinen kaksoissuojaus: 
terassin pinta on käytännössä tahrankestävä ja ydin 
lujaakin lujempi. 

Ei tikkuunnu

Ei liukas märkänäkään

Korjattavissa oleva pinta

Kierrätetty ja kierrätettävä
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UPM ProFi Lifecycle -terassit 
voidaan asentaa myös 
maakosketukseen sekä  
veden alle.

UPM ProFi Lifecycle S2 ja S1 ovat luonnollisen 
tuntuisia. Komposiittimateriaali on väriltään ja 
ominaisuuksiltaan läpikotaisin tasalaatuista, joten 
lautoja voi sahata vapaasti ja niistä voi sommitella 
kauniita kokonaisuuksia. Puolen vuoden kuluessa 
asennuksesta UPM ProFi Lifecycle -laudat haalistuvat 
lopulliseen luonnolliseen sävyynsä. Myös 
naarmuuntuneet kohdat palaavat vähitellen 
ympäröivän pinnan värisiksi. 

UPM ProFi Lifecycle S2 ja S1:  
ajattoman klassinen puupinta

UPM ProFi Lifecycle S2 on suunniteltu sekä yksityisiin 
että julkisiin tiloihin, ja se kestää kovaakin kulutusta.  
Kaksipuolisen laudan kummallakin puolella on 
luonnollinen puusyykuvio. UPM ProFi Lifecycle S1 on 
tarkoitettu vain yksityisiin tiloihin. Siinä luonnollinen 
puusyykuvio on vain laudan toisella puolella. 
UPM ProFi Lifecycle -valikoima on saatavana 
erilaisissa luonnollisissa väreissä sekä tasavärisenä 
että luonnollisilla sävyvaihteluilla.

U
PM

 P
ro

Fi
 L

ife
cy

cl
e 

S2
-2

1,
 C

ap
e 

Co
d 

G
re

y 
/ 

Po
rt

 R
oy

al
e,

 Y
hd

ys
va

lla
t

U
PM

 P
ro

Fi
 L

ife
cy

cl
e 

S2
, W

al
nu

t /
 A

nn
ec

y,
 F

ra
nc

e

 UPM PROFI LIFECYCLE
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Upean tyylikäs

Luokkansa johtava tahrankestävyys

Luokkansa johtava värinkestävyys

Saatavilla CoolDeck™-teknologialla

Luja ydin

Erittäin iskunkestävä

Voidaan asentaa ilman kallistusta

Ei tikkuunnu

Ei liukas märkänäkään

Parempi naarmunkestävyys

Kierrätetty ja kierrätettävä

Ainutlaatuisen 
tyylikäs terassi

Kaunis ja kestävä UPM ProFi Vision jättää muut varjoonsa tyylikkyydellään  
ja ylivoimaisilla ominaisuuksillaan.

Laudoissa hyödynnettävän uuden digitaalisen teknologian avulla saadaan 
aikaan hienostuneet ja vivahteikkaat, luonnolliset värisävyt. Uuden 
laadukkaan pinnoitemateriaalin haalistumisen, tahrojen ja naarmujen kesto 
on huomattavasti perinteisiä puumuovikomposiittilautoja parempi. Muiden 
UPM ProFi Lifecycle -terassilautojen lailla Vision-lautojen ydin on erittäin luja 
ja kestää asennuksen maan pinnalle, maahan ja veden alle.

Saatavana on myös CoolDeck™-teknologialla varustettuja UPM ProFi Vision 
-terassilautoja, joihin imeytyy lämpöä jopa 35 prosenttia vähemmän kuin 
perinteisiin puumuovikomposiittiterassilautoihin. CoolDeck™-terassit tuntuvat 
huomattavasti viileämmiltä kuumina kesäpäivinä.

UPM ProFi Vision:  
uuden sukupolven komposiittia

Jopa

värinkesto & materiaalin kestävyys  
ja suorituskyky

takuuvuoden

UPM PROFI VISION 
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Selkeälinjainen ja tyylikäs

Erinomainen tahrankestävyys

Luja ydin

Voidaan asentaa ilman 
kallistusta

Ei tikkuunnu

Ei liukas märkänäkään

Kierrätetty ja kierrätettävä

Jopa

materiaalin kestävyys & suorituskyky

takuuvuoden

UPM ProFi Terassi 127: 
Anna terassin yllättää 
iloisesti

UPM ProFi Terassi 127 -lautojen valttikortit ovat 
samat kuin koko UPM ProFi -terassivalikoimassa: 
erinomainen tahrankestävyys ja luja ydin. 

Standardiväriset laudat ovat hieman muita 
kevyempiä. Niillä rakennat terassin, joka pysyy 
hyvässä kunnossa pitkään – huomattavan edulliseen 
hintaan. UPM ProFi Terassi -mallisto on tarkoitettu 
yksityisiin tiloihin. Kaksipuolisia lautoja on saatavana 
kolmessa eri värissä. UPM ProFi Terassia 
valmistetaan Saksassa.

UPM ProFi Terassi, harmaa / Kokkola, Suomi

 UPM PROFI TERRA
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UPM ProFi Fence:
tyylikäs, fiksu ja kestävä

UPM ProFi Fence -aitajärjestelmä kehystää kaikki ulkotilat 
kauniisti ja kestävästi. UPM ProFi -terassilaudat saavat 
kumppanikseen anodisoidut alumiinikomponentit, joiden 
ansiosta tyylikäs aita on erittäin helppohoitoinen.

Aitajärjestelmän kokoonpano on joustavasti muokattavissa.  
Aidan korkeuden voi räätälöidä sopivaksi asennusvaiheessa,  
ja samat tolpat sopivat sekä 90 että 180 asteen liitoskohtiin. 
Mallisto täyttää eurooppalaisten tuulikuormastandardien 
vaatimukset. Aitapaneelit voi asentaa jopa 2 metrin 
levyisinä, mikä tarkoittaa säästöä sekä asennus- että 
materiaalikustannuksissa. Viimeistele aitasi koristelistoilla, 
jotka päästävät valon kauniisti läpi.

Tutustu järjestelmän komponentteihin osoitteessa  
www.upmprofi.fi/fence

Yhteensopiva UPM ProFi 
-terassijärjestelmien kanssa

Paneelileveys  
jopa 2 metriä

Täyttää  
eurooppalaiset 

tuulikuormavaatimukset

Säädettävissä useaan suuntaan  
ja korkeuteen
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Huomio tärkeimpiin laatuominaisuuksiin
Puumuovikomposiittiteknologia kehitettiin Italiassa 
1970-luvulla. Vasta 1990-luvun kuluessa puukuitujen 
ja muovin yhdistelmästä tuli laajalti käytetty terassi-
materiaali Pohjois-Amerikassa. Euroopassa tuotanto 
alkoi 2000-luvulla. Konsepti on yksin kertainen: kuidut 
tuovat komposiittiin vahvuutta, kovuutta ja luonnollisen 
tunnun, kun taas muovi sitoo kuidut ja suojaa niitä 
säältä. Laadukkaissa komposiittiterasseissa on lisäksi 
UV-suoja-aineita, korkealaatuisia väripigmenttejä sekä 
muita ainesosia, jotka parantavat materiaalin 
kestävyyttä. Edullisimmista terassilaudoista nämä usein 
puuttuvat, jolloin seuraukset voivat olla dramaattiset.

Monet komposiittituotteet näyttävät uusina keskenään 
samanlaisilta, mutta niiden kestävyys vuosien kuluessa 
vaihtelee suuresti. Terasseja ympäri maailman 

Hyvä tietää laadusta
komposiittia valitessa

koettelevat monet erilaiset tekijät: UV-säteily, sade, lämpö-
tilan vaihtelut pakkasesta yli 60 lämpöasteeseen, ruoka- ja 
juomatahrat, klooriroiskeet uima-altaista, suola sumu meren 
rannalla, huonekalujen aiheuttamat naarmut ja painavien 
esineiden putoamisesta syntyvät iskut. Lisäksi terassien on 
oltava tarpeeksi vahvoja kannattelemaan raskaita 
huonekaluja. 

Valmistusaineiden ja tuotantoprosessin valinta vaikuttaa 
merkittävästi sekä terassin kestävyyteen että sen hintaan. 
Ilman laadukkaita raaka-aineita valmistetut edulliset 
terassilaudat voivat vaikuttaa uusina moitteettomilta, mutta 
niiden laatu heikkenee nopeasti asennuksen jälkeen.

Loppuun asti laadukkaan komposiittiterassilaudan 
tunnistaa seuraavista ominaisuuksista.

 KOMPOSIITTITEKNOLOGIA

18



Tahrankestävä pinta
Suljettu pinta takaa terassilaudoille hyvän 
tahrankestävyyden. Pinnasta voi tehdä suljetun joko 
100-prosenttisella muovipäällysteellä tai kuitu-
muovikomposiitilla, jossa kuidut koteloidaan 
muovin sisään. Monissa perinteisissä komposiitti-
terassilaudoissa pinta on harjattu miellyttävän 
tuntuiseksi. Tähän liittyy kuitenkin eräs ongelma: 
harjaus paljastaa kuidut, jolloin terassin tahran-
kestävyys heikentyy. Suljetun pinnan ansiosta 
terassiin ei tarvita kaltevuutta, vaan sen voi 
asentaa täysin tasaiseksi, mikä pienentää 
asennuskustannuksia.

Hyvä iskunkestävyys
Terassin täytyy kestää esineiden putoamisesta 
aiheutuvia iskuja myös pakkasella. Painavan 
vasaran tai kukkaruukun putoamisen ei pitäisi 
vaurioittaa terassia. Valmistaja voi yrittää säästää 
kustannuksissa valitsemalla lautaan liian korkean 
kuitupitoisuuden, käyttämällä edullisia muovi-
materiaaleja tai tekemällä laudasta (ontosta tai 
umpinaisesta) liian ohuen. Nämä valinnat voivat 
kuitenkin aiheuttaa terassilautojen halkeamisen tai 
katkeamisen. UPM ProFi Deck 150 -terassi laudoissa 
käytetään teknistä polypropeenia, joka on valittu 
materiaaliksi hyvän iskunkestävyytensä vuoksi.

Katso video 
iskutestistä 

Katso video
vedenalaisesta terassista 

Tutustu teknisiin  
tuotetietoihin 

Luja ydin
Koska kuitujen kustannukset ovat muovia 
alhaisemmat, joidenkin lautojen valmistuksessa 
käytetään liian paljon kuituja suhteessa muoviin. 
Tällöin lautaa suojaava muovipäällystekään ei auta: 
jos kosteus pääsee imeytymään terassin ytimen 
kuituihin, ne laajenevat, mikä saa lopulta laudat 
pettämään. Sillä, onko lauta ontto vai umpinainen, 
ei ole niinkään merkitystä. Olennaista on, että kuidut 
on koteloitu kokonaan muovin sisään. Terassia 
rakennettaessa on aina huolehdittava hyvästä ilman-
kierrosta, jotta terassille ei pääse muodostumaan 
hometta. Kestävät puumuovikomposiittilaudat voi 
kuitenkin asentaa suoraan maahan tai jopa veden 
alle ilman, että niihin tulee ajan myötä rakenteellisia 
vikoja.

UPM ProFi -laatu
UPM ProFi -terassit uhmaavat ansiokkaasti 
luonnonvoimia ympäri maailmaa, niin Lapin 
pakkasissa, sateisessa Skotlannissa kuin 
Dubain lämmössäkin. Kaikissa UPM ProFi 
-terassilaudoissa on luja ydin, jonka rakenne 
pysyy vahingoittumattomana, vaikka terassi 
asennettaisiin suoraan maahan tai veden alle. 
Tämän mahdollistaa lautojen patentoitu 
kaksivaiheinen valmistusprosessi ja korkeintaan 
50 %:n kuitupitoisuus. Kaikissa laudoissa on 
suljettu pinta, joka takaa erinomaisen tahran-
kestävyyden. UPM ProFi Deck- ja UPM ProFi 
Lifecycle -mallistojen terassilaudat on suunniteltu 
kestämään koviakin iskuja kovillakin pakkasilla.

Katso video 
öljytestistä 
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Tutustu 
asennusohjeisiin 

Kätevä asennusjärjestelmä
Kaikkien UPM ProFi -tuotteiden asentaminen on helppoa  
nopeaa ja turvallista — pohjarakenteista aina 
viimeistelyyn asti. Missään vaiheessa asennusta ei 
tarvita esiporausta. Terassilautojen väreihin soinnutetut 
kiinnikkeet saa paikoilleen ilman ylimääräistä ruuvausta 
ja ainutlaatuisen porraslautaratkaisun avulla tyylikkäiden 
portaiden asennus onnistuu nopeasti. Terassin 
kestävyyden takaamiseksi asennuksessa on kuitenkin 
syytä noudattaa tiettyjä yksinkertaisia sääntöjä.
Paikallisia rakennusmääräyksiä on noudatettava kaikissa 
tilanteissa.

Asennus: 
näin onnistut 

Katso 
asennusvideo 

Noudata aina asennusohjeita. 
Näin voit varmistaa, että terassi 
on asennettu asianmukaisesti ja 

sen takuu pysyy voimassa.  
 

Löydät uusimmat asennusohjeet 
verkkosivustostamme.

UPM ProFi Deck 150, Stone Grey / Turku, Suomi

 ASENNUSJÄRJESTELMÄT
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Seuraavassa on joitakin olennaisia sääntöjä UPM ProFi -terassin asentamiseen.
Lista ei korvaa täydellisiä asennusohjeita. Paikallisia rakennusmääräyksiä on noudatettava kaikissa tilanteissa.

Alusrakenne

1. Terassi on rakennettava hyvin pohjustetulle alustalle, josta vesi 
pääsee valumaan pois. Ilman on päästävä kiertämään sekä 
pohjarakenteessa että terassin pinnalla, jotta laudan pintaan ei 
kasva hometta.

2. UPM ProFi -aluslaudat sekä pienet UPM ProFi -alumiinialuslaudat 
on asennettava ja kiinnitettävä tasaiselle, kantavalle alustalle. Jos 
tämä ei ole mahdollista, alusrakenteena on käytettävä toisiinsa 
liitettyjä puukoolauksia, jotka muodostavat yhtenäisen jäykistetyn ja 
kelluvan kehyksen.

3. Korotetuilla terasseilla on käytettävä suuria UPM ProFi 
-alumiinialuslautoja, jotka voidaan kiinnittää säädettäviin UPM 
ProFi Foot -terassijalkoihin. Niistä on muodostettava jäykistetty, 
tukeva kehikko

4. Aluslaudoille määritettyjä maksimietäisyyksiä ei saa ylittää. 

Aluslautojen etäisyydet (keskikohtien väli) Kuumat ilmastot** Korkea ilmanala****

Yksityinen/ 
julkinen tila

Yksityinen/ 
julkinen tila

Yksityinen/ 
julkinen tila

UPM ProFi Deck 150 T-kiinnikkeen kanssa 40/40cm 30cm***/– 30cm***/–

UPM ProFi Deck 150 alumiinikiskon kanssa 40/40cm 40***/40cm*** 40***/40cm***

UPM ProFi Piazza S2-25 40/30cm – 40/30cm

UPM ProFi Piazza S1-25 35cm/– – 35cm/–

UPM ProFi Lifecycle S2-25* 45/40cm 40/40cm 40/40cm

UPM ProFi Lifecycle S2-21* 40/30cm 30/30cm 30/30cm

UPM ProFi Lifecycle S1-21* 35cm/– – –

UPM ProFi Vision S1-25* 45/40cm 40 / 40cm 40/40cm

UPM ProFi Terra 127 35cm/– – –

 

Tutustu suurten terassien tarkempiin  
asennusohjeisiin osoitteessa  
www.upmprofi.fi/komposiitin-asennus

* Suurin sallittu kuorma 4.79 kN/m2

** Kuuman ilmaston maat sijaitsevat tyypillisesti pohjoisen pallonpuoliskon 43. leveyspiirin eteläpuolella.
***  Korkea ilmanala tarkoittaa tyypillisesti ≥ 1 000 m merenpinnan yläpuolella
**** UPM ProFi Deck 150 UV+

5.
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1.

2.

3.

4.

5.

1. Terassilautojen lämpötila tulee tasata ennen sahausta  
ja asennusta. Tasaa lautojen päät sahaamalla suorakulmaan.

Terassipinta

2. Varmista asennusvaiheen lämpötilan perusteella, että terassilautojen 
päihin jää tarpeeksi tilaa laajentumista varten. Seuraava taulukko 
koskee noin 4-metristen terassilautojen asennusta Euroopassa. 
Oletuksena on, että lautojen lämpötila on tasattu.  
 

Ilman lämpötila Alle 20°C Yli 20°C

Asennusväli

4-metrinen tai lyhyempi terassilauta 3 mm 0 mm

Yli 4-metrinen terassilauta 4 mm 0 mm

3. Kiinnitä terassilaudat UPM ProFi -aluslautoihin joko UPM ProFi -T-kiinnikkeiden tai UPM ProFi  
-alumiinikiskojen avulla. Varmista terassilautojen linjaus kiinnittämällä aina jokaisen terassilaudan 
keskelle yksi ruuvi suoraan alemman pontin läpi.

4. Jos käytät asennuksessa UPM ProFi -alumiinikiskoa, leikkaa 
alumiinikisko lyhyemmäksi kuin sen yhteen liittämät terassilaudat 
(esim. 3 mm lyhyemmäksi molemmista päistä, jos pituus on 
4 metriä). Tällä varmistetaan, että alumiinikisko ei työnny esiin 
terassilautojen alta kylmempinä kuukausina. Jos UPM ProFi Deck 
150:n asennuksessa käytetään myös UPM ProFi -päätypaloja, 
alumiinikisko on aina leikattava 10 mm lyhyemmäksi. 

5. Kun kaksi terassilautaa asetetaan päät vastakkain, liitoskohtaan 
tarvitaan kaksi aluslautaa. Kumpaankin aluslautaan täytyy kiinnittää 
omat kiinnikkeensä.

6. Jos käytät UPM ProFi Deck 150 -terassilautoja, voit käyttää terassin viimeistelyyn UPM ProFi 
-porraslautaa, UPM ProFi -peitelistaa tai UPM ProFi -päätypaloja. UPM ProFi Lifecycle ja UPM ProFi 
Vision -terassilaudat voi sahata sopiviksi terassin viimeistelyyn. UPM ProFi -peitelistalla voi viimeistellä 
terassin, jonka rakentamiseen on käytetty UPM ProFi Piazza ja UPM ProFi Terassi -lautoja.

 ASENNUSJÄRJESTELMÄT

7. Puhdista roiskeet ja lika mahdollisimman pian. Puhdista terassi säännöllisesti vedellä (ja miedolla 
puhdistusaineella). Noudata aina sivustolla www.upmprofi.fi olevia puhdistus-, huolto- ja käyttöohjeita.
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UPM ProFi Deck 150, Pearl Grey

Tutustu teknisiin  
tuotetietoihin 

"Olen työskennellyt puutavaran 
parissa lähes koko aikuisikäni. 

Ilahdun edelleen aina, kun 
vastaan tulee uusia innovaatioita, 
jotka todella toimivat. UPM ProFi 

on hyvä esimerkki tällaisesta 
tuotteesta. Järjestelmä on niin 
yksinkertainen, että terassin 
rakentaminen sujuu nopeasti 

ja helposti.”

Mark Robinson
Johtaja, WALL™

Iso-Britannia

UPM ProFi Deck
Täydellinen terassijärjestelmä

3a T-kiinnike
Kiinnitysvaihtoehdot

3b Alumiinikisko

4 Aluslauta

5 Saumanauha

6 Lämmityskaapeli1 Terassilauta

2a Porraslauta

Reunusvaihtoehdot2b Peitelista

2c Päätypalat

23



Erittäin nopea Click-asennus: 2,5 kertaa 
perinteistä asennustapaa nopeampi

Terassin runko voidaan valmistella telineillä, 
mikä säästää selkää ja polvia.

Reikien poraamista ja ruuveja ei tarvita.

Materiaalit voidaan jopa esivalmistella, 
jolloin lopullinen asennus sujuu nopeammin 
ja melu ja lika minimoidaan asiakkaan 
tiloissa.

1 asentaja
voi rakentaa

10 m²:n 
terassin

1 tunnissa

Katso Click-järjestelmän 
asennusvideo 

Tutustu Click-järjestelmän 
asennusohjeisiin 

 ASENNUSJÄRJESTELMÄT

UPM ProFi Click 
asennusjärjestelmä 
– luja, fiksu ja  
erittäin nopea

Seuraavana UPM ProFi Click -järjestelmän olennaiset asentamisen vaiheet. Täydelliset 
asennusohjeet löytyvät osoitteesta www.upmprofi.com/fi/click-asennus

1. Kiinnitä kiinnikkeet 
aluslautoihin.

2. Kiinnitä terassin runko 
kulmaraudoilla.

3. Kiinnitä terassijalat 
aluslautoihin.

4. Paina terassilaudat kiinni 
runkoon.

Katso Click-järjestelmän
aikavertailuvideo 
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Helppohoitoinen vaihtoehto

UPM ProFi -terassituotteet ovat erittäin helppohoitoisia: 
niitä ei tarvitse hioa, öljytä tai lakata. Kuten kaikkia 
ulkotilojen lattiapintoja, myös terassia kannattaa 
kuitenkin huoltaa ja puhdistaa jonkin verran, jotta se 
pysyy kauniina mahdollisimman pitkään.

Tutustu hoito-ohjeisiin 

1. Kun lakaiset lehdet ja muut roskat terassilta 
säännöllisesti, sitä ei tarvitse pestä niin usein.

2. Pölyn ja roskien siivoamiseen riittää tavallisesti 
pesu lämpimällä vedellä ja kevyt harjaus. Pesu-
veteen voi lisätä neutraalia puhdistusainetta. 

3. Perusteellisempi puhdistus kannattaa tehdä 
painepesurilla. Kapea suihku on tehokkain. 
Jotta terassipinta ei vaurioidu puhdistuksen 
yhteydessä, käytä korkeintaan 80 baarin 
painetta ja pidä suutin vähintään 35 cm:n 
päässä laudoista. Käytä enintään 40 °C:n 
lämpöistä vettä. Suihkuta terassille ensin 
pesuliuosta, harjaa se sitten kevyesti ja 
huuhtele lopuksi pesurilla.

Huolto ja ulkonäön säilyvyys: 
parhaat vinkit

4. UPM ProFi -terassien suljetun pinnan ansiosta 
öljy- ja rasvaroiskeet saa useimmiten 
puhdistettua kokonaan niin, että niistä ei jää 
tahroja. Poista roiskeet ja puhdista pinta 
mahdollisimman pian (mielellään muutaman 
tunnin kuluessa) lämpimällä vedellä ja 
pesuaineella. Jos terassin pintaan kuitenkin jää 
rasvatahra, sen voi poistaa kotitalouskäyttöön 
tarkoitetulla rasvanpoistoaineella. Huuhtele 
terassi lopuksi runsaalla lämpimällä vedellä. Jos 
käytät terassilla grilliä, sen alle kannattaa laittaa 
tarkoitukseen sopiva suojamatto.

5. UPM ProFi -terassituotteiden puhdistukseen ei 
saa käyttää valkaisu- tai hankausaineita.

6. Kovalle kulutukselle joutuvien terassien rakenteet 
(esimerkiksi julkisissa tiloissa) on syytä tarkistaa 
säännöllisesti.

TERASSIN HOITO  
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Värien muutokset

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown ja Pearl Grey

UPM ProFi Vision S1 Smokey Grey

UPM ProFi Lifecycle S2 & S1 Tigerwood

UPM ProFi Piazza S2 & S1 Streaked Ebony

Toisin kuin monet perinteiset puumuovikomposiitti- ja 
puuterassit, UPM ProFi -terassilaudat eivät harmaannu 
ajan mittaan. Kun terassia hoidetaan asianmukaisesti, 
siihen ei myöskään jää tahroja tai värjäymiä eikä 
siihen pääse muodostumaan hometta. UPM ProFi 
Piazza ja UPM ProFi Vision ovat erittäin värinkestäviä. 
UPM ProFi Deck 150 vaalenee asteittain ajan 
mittaan: värin säilymistä edesauttaa säännöllinen 
pesu painepesurilla ja harjalla. Korkeiden 
ilmanalojen voimakkaampi UV-säteily voi kiihdyttää 

Luonnollinen kuluminen
luonnollista kulumista. Tällaisille alueille suositellaan 
UPM ProFi Deck 150 UV+ -terassilautoja.

UPM ProFi Lifecycle S2- ja S1-lautojen väri haalistuu 
luonnolliseen sävyynsä noin 3–6 kuukauden kuluessa 
asennuksesta. Tämän jälkeen laudat vaalenevat 
vähitellen enää hiukan.

Lika, siitepöly ja muut roskat voivat aiheuttaa 
värimuutoksia.

UPM ProFi Deck 150, Stone Grey / Saariselkä, Suomi. Asennettu vuonna 2007, kuvattu vuonna 2016.

 TERASSIN HOITO
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UPM ProFi
GOLD

CERTIFIED INSTALLER

Miten voimme olla avuksi?

Verkkosivusto: www.upmprofi.fi

 Tuotetiedot

 Referenssikuvat ja -tarinat

  Lukemista ja videoita:  
Asennus- ja huolto-ohjeet 
Tekniset tuotetiedot ja esitteet 

  Paikalliset jälleenmyyjät ja sertifioidut asentajat: 
Jälleenmyyjät  
Malliterassit 
Gold- ja Standard-tason asentajat 

Tekninen tukipalvelu suuriin projekteihin

Suuriin (yli 250 m2) UPM ProFi -tuotteilla 
toteutettaviin projekteihin on saatavilla 
erikseen teknistä tukea. Tuesta saa apua 
terassin suunnitteluun ja vinkkejä parhaista 
asennustekniikoista. Lisäksi tarjolla on 
teknistä tietoa komposiittiterassin 
kestävyysominaisuuksista ja huollosta. 

  Ota yhteys UPM ProFi  
-projektitukeen sähköpostitse:  
profi.tech.support@upm.com

Terassin suunnittelutyökalu

Uudistettu UPM ProFi Deck Planner tekee terassin 
suunnittelusta helppoa ja laskee puolestasi 
arvioidun materiaalimenekin.

Extranet — räätälöityjä tietoja

 Asentajille 
Edistyneet asennusohjeet 
Sertifioitujen asentajien opas 
Verkkokurssi

 Jälleenmyyjille 
Markkinointimateriaalit 
Takuuasiakirjat 
Valokuvia ja videoita

 Arkkitehdeille ja suunnittelijoille 
Viimeisimmät tuotetiedot 
Tekniset tiedot

  Tutustu suunnittelutyökaluun 
osoitteessa  
deckplanner.upmprofi.com

UPM ProFin asiakastuki antaa neuvoja, koskipa kysymyksesi uusimpia tuotetietoja, asennusohjeita, 
referenssikuvia, oman terassisi suunnittelua tai mittavampia projekteja.

Ammattiasentajat auttavat terassin rakentamisessa

 UPM on kouluttanut ammattitaitoiset asentajat hallitsemaan myös vaativia 
asennustekniikoita

 Asennus tulisi aina teettää sertifioidulla asentajalla

 Gold-tason asentajat ovat kokeneimpia UPM ProFi -asentajia Euroopassa

ASIAKASTUKI  

 www.upmprofi.fi/jalleenmyyjat

  www.upmprofi.fi/asentajat
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Global Compact

LEAD

Antamalla jätteille arvokas uusi elämä voidaan vähentää 
kaatopaikkajätettä ja ehkäistä merten saastumista. Näin myös 
pienennetään hiilidioksidipäästöjä ja säästetään niukkoja luonnonvaroja. 
Ellen MacArthur -säätiön arvion mukaan merissä on vuoteen 2050 
mennessä enemmän muovia kuin kaloja, jos emme muuta tapojamme.

UPM ProFi on edelläkävijänä jo vuodesta 2007 antanut pitkän ja 
korkealaatuisen uuden elämän materiaaleille, jotka muuten päätyisivät 
kaatopaikalle tai poltettavaksi. UPM ProFi -terassit valmistetaan 
riippumattomasti auditoitujen ympäristö-, laatu- ja 
energianhallintajärjestelmien mukaisesti. UPM on sitoutunut lisäämään 
kierrätysmateriaalien osuutta terassimallistossaan tuotteiden 
ominaisuuksille ja laadulle asetetuista tiukoista vaatimuksista tinkimättä.

UPM ProFi -terassimateriaalit ovat kierrätettäviä, ja UPM selvittää, miten 
materiaaleja voitaisiin kerätä talteen. Myrkyttömät ja PVC-vapaat UPM 
ProFi -materiaalien hukkapalat voidaan nykyisin hävittää 
energiajätteenä.

UPM ProFilla on Euroopan kestävin komposiittiterassivalikoima ja 
paikallista tuotantoa Saksassa ja Suomessa. Valikoimaan kuuluu 
tehokkaasti materiaalia hyödyntäviä onteloprofiilisia tuotteita sekä 
umpinaisia lautavaihtoehtoja

Kierrätys ei ole vaihtoehto vaan välttämättömyys  
– edistetään yhdessä kiertotaloutta

Kestävä valinta

Ympäristötuoteseloste 
(EDP) ja muut 
sertifikaatit 

* Arvioitu kierrätysmateriaalien osuus

UPM on teollisuuden johtava yritys 
Dow Jonesin globaalissa kestävän 
kehityksen indeksissä

TarrajäteUPM ProFi Deck 150 (ontto)

Tuote Kierrätysmateriaalit

55%*

Tarrajäte, kierrätetty polyeteeniUPM ProFi Piazza S1 & S2 (umpinainen) 75%*

Tarrajäte, kierrätetty polyeteeniUPM ProFi Terassi (ontto) 85%*

Tammilattiajäte, kierrätetty polyeteeniUPM ProFi Lifecycle S2 & Vision 
(umpinainen)

95%*

Riippumattomasti auditoidut 
ympäristö-, laatu- ja 
energianhallintajärjestelmät

ISO 50001, ISO 14001,  
ISO 9001

YK on nimennyt UPM:n yhdeksi 
34:stä Global Compact LEAD 
-yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet 
maailmanluokan yritysvastuuseen

Rakennukset voivat 
saada UPM ProFi 
-terasseista LEED-pisteitä

PEFC/02-31-173

Advanced recycled
raw material

Sertifioitu 
kierrätysmateriaalien 
käsittely

Jokainen neliömetri UPM ProFi 
Deck -terassilautaa sisältää  
10 kg kierrätettyä tarrajätettä  
ja sitoo 18 kg hiilidioksidia

Myrkytön: leluissa 
käytettävien materiaalien 
turvallisuutta koskevan 
standardin EN71-3 mukainen

Missään UPM ProFi 
-tuotteissa ei ole 
käytetty PVC-muovia

Vuodesta 2007 kierrätetty jo 
yli 42 000 t / 1 750 kuorma-
autollista tarrajätettä

 YMPÄRISTÖ
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UPM ProFi Deck 150

Mitat  
mm

Autumn 
Brown

Chestnut 
Brown 

Stone 
Grey

Night Sky 
Black

Silver 
Green

Pearl 
Grey

Pituus

4 m 5 m 6 m

UPM ProFi Deck 150
28 x 150 • • • • • • • •• ••

UPM ProFi -peitelista
12 x 66 • • • • • • •   

UPM ProFi -porraslauta

68/28 x 110 • • • • • • •   28

110

68

UPM ProFi -aluslauta
40 x 60 • • • • • • •   

UPM ProFi Deck 150 UV+
28 x 150 • • •  • • •   

UPM ProFi -porraslauta UV+

68/28 x 110 • • • • • •28

110

68

UPM ProFi -tuotetiedot

UPM ProFi -porraslauta

Viimeistellyt portaat vaivatta

Kulutusta kestävät reunat terassiin ja 
uima-altaaseen 

Saatavana kaikissa Deck 150 
-valikoiman väreissä

UPM ProFi -T-kiinnike
• nopea asentaa ja purkaa

• saatavana kaikissa terassivalikoiman väreissä

• ei estä terassilautojen lämpölaajenemista

• suuren T-kiinnikkeen voi kiinnittää kolmeen suuntaan  
(90 asteen kulmakiinnitys)

UPM ProFi -saumanauha
• luo terassille merihenkisen ilmeen

• estää lian ja hiekan kerääntymisen terassilautojen 
väleihin

• parantaa pinnan pitävyyttä

Autumn Brown
Syksynruskea

Chestnut Brown Stone Grey Night Sky Black Silver Green Pearl Grey

TUOTETIEDOT  

Kastanjanruskea Kivenharmaa Yönmusta HelmenharmaaHopeanvihreä

• Saatavana • Saatavana tilauksesta
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UPM ProFi Deck 150 -komponentit

Mitat  
mm

Autumn 
Brown

Chestnut 
Brown 

Stone 
Grey

Night Sky 
Black

Silver 
Green

Pearl 
Grey Materiaali Määrä  

laatikossa
Pituus

m

UPM ProFi  
Deck 150  
-päätypala

27 x 149 x 
23  • • •  • •  • Komposiitti 

/metalli 20

UPM ProFi  
-porraslaudan 
päätypala

27/67 x  
109 x 23  • • •  • •  • Komposiitti 

/metalli 6+6

UPM ProFi  
T-kiinnike, pieni* 12 x 22 x 45 • • • • • • Komposiitti 100+ 

ruuvit

UPM ProFi  
T-kiinnike, suuri* 12 x 22 x 63 • • • • • • Komposiitti 100+ 

ruuvit

UPM ProFi 
-aloituskiinnike  
Deck 150, Terra 127, 
Patio 120

10 x 20 Teräs 50+ 
ruuvit

UPM ProFi  
-alumiinikisko:
Deck 150*

22 x 22 vaihtoehto T-kiinnikeasennukselle Alumiini 4

UPM ProFi  
-lämmityskaapeli 8,9–122**

* Terassilautojen asennusväli: 6 mm, täten UPM ProFi Deck 150 terassilaudan etenemä 156 mm.

** Vakiopituus 31 m, muita pituuksia saatavana tilauksesta

• Saatavana • Saatavana tilauksesta

 TUOTETIEDOT

UPM ProFi -alumiinikisko
• suljettu ja helppohoitoinen terassipinta

• lisävahvistusta normaalista poikkeaviin 
kuormitusolosuhteisiin

UPM ProFi -koolaustassut
• tukevat kannatinpalkkeja, jos maa on hieman epätasainen

• läpäisevät vettä ja höyryä
 – mahdollistavat veden virtauksen terassin alla
 – erittäin vettäläpäisevää  

kumigranulaattia (18 000 l/h/m2)
 – eivät lahoa
 – pidentävät puukoolauksen käyttöikää

UPM ProFi -peitelista

Sopii sekä suorien että  
kaarevien kohtien viimeistelyyn

Saatavana kaikissa Deck 150 ja  
Piazza-valikoiman väreissä
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UPM ProFi Piazza

Mitat 
mm

Brazilian
Walnut

Streaked
Ebony 

Silver
Ash 4 metriä 5 metriä

UPM ProFi Piazza S2-25
25 x 140 • • • • •*

UPM ProFi Piazza S1-25
25 x 140 • • • • •*

UPM ProFi Piazza -reunalista 12 x 66 • • • •

UPM ProFi Lifecycle

Mitat 
mm Walnut Desert 

Sand 
Tiger 
Wood

Cape 
Cod Grey Bridle 4 metriä

UPM ProFi Lifecycle S2-21
21 x 137 • • • • • •

UPM ProFi Lifecycle S1-21
21 x 137 •* •* •

UPM ProFi Vision

Mitat 
mm Sandstone Smokey

Grey 
Spanish 
Leather

Cathedral 
Stone Mochaccino 4,88 

metriä

UPM ProFi Vision S1-25
25 x 137 • • • • • •

  

UPM ProFi Lifecycle

UPM ProFi Piazza

Walnut Desert Sand Tigerwood Cape Cod Grey Bridle

Sandstone Smokey Grey Cathedral Stone Mochaccino

Brazilian Walnut Streaked Ebony Silver Ash

CoolDeck™CoolDeck™

UPM ProFi Vision
Spanish Leather

CoolDeck™ CoolDeck™

* saatavuus voi vaihdella, kysy minimimyyntierät

• Saatavana • Saatavana tilauksesta
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UPM ProFi Piazza, Lifecycle ja Vision -komponentit

Wing Clip värit: Walnut, Desert Sand, 
Tigerwood, Cape Cod Grey, Streaked 
Ebony, Silver Ash, Brazilian Walnut

Mitat  
mm Käyttötarkoitus Materiaali Määrä  

laatikossa
Pituus

m

UPM ProFi Wing Clip -kiinnike, pieni 25* 13 x 25 x 30 25 mm:n laudoille
(Piazza S2/S1,  

Lifecycle S2-25, Vision S1-25)
Komposiitti 100+ 

ruuvit

UPM ProFi Wing Clip -kiinnike, pieni 21* 11 x 19 x 30 21mm:n laudoille
(Lifecycle S2-21, S1-21) Komposiitti 100+ 

ruuvit

UPM ProFi Wing Clip -kiinnike,  
suuri 25*/** 13 x 25 x 63

25 mm:n laudoille
(Piazza S2/S1, Lifecycle  

S2-25, Vision S1-25)
Komposiitti 100+ 

ruuvit

UPM ProFi -aloituskiinnike: 
Piazza, Lifecycle ja Vision 14 x 20 Teräs 50+ ruuvit

UPM ProFi -alumiinikisko*: 
Piazza, Lifecycle ja Vision 12 x 18  Vaihtoehto Wing Clip 

-kiinnikeasennukselle Alumiini 4

UPM ProFi -aluslauta 
(katso värit Deck 150 -osiosta) 40 x 60 Pohjarakenne Komposiitti 4

   *  terassilautojen asennusväli: 6 mm.
  **  saatavuus voi vaihdella

Parhaat väriyhdistelmät: UPM ProFi Piazza,
Lifecycle ja Vision, joissa Wing Clipit ja aluslaudat

Laudat

Sopii yhteen tämän UPM 
ProFi Wing Clip -värin 

kanssa

Sopii yhteen tämän UPM 
ProFi komposiittialuslaudan 

värin kanssa

 

UPM ProFi Piazza

Brazilian Walnut Brazilian Walnut Chestnut Brown

Streaked Ebony Streaked Ebony Stone Grey

Silver Ash Silver Ash Pearl Grey

UPM ProFi Lifecycle

Walnut Walnut Chestnut Brown

Desert Sand Desert Sand Chestnut Brown

Tigerwood Tigerwood Autumn Brown

Cape Cod Grey Cape Cod Grey Stone Grey

Bridle Tigerwood Autumn Brown

UPM ProFi Vision

Sandstone Desert Sand Chestnut Brown

Smokey Grey Streaked Ebony Stone Grey

Spanish Leather Brazilian Walnut Chestnut Brown

Cathedral Stone (CoolDeck) Streaked Ebony Stone Grey

Mochaccino (CoolDeck) Desert Sand Chestnut Brown

 TUOTETIEDOT

Seuraavat ominaisuudet 
koskevat kaikkia 

UPM ProFi -tuotteita:

Suorassa auringonvalossa 
väriltään tummat laudat 

lämpenevät voimakkaammin 
kuin vaaleat. Suoraa 
ihokosketusta tulee  

rajoittaa aurinkoisissa ja 
tuulensuojaisissa paikoissa.

Lika näkyy paremmin  
vaalealla kuin tummalla 

pinnalla, joten vaalea pinta 
voi vaatia säännöllisempää 

puhtaanapitoa. 

Tuotantoerien välillä voi   
olla pieniä sävyeroja. 

Lisätietoa UPM ProFi -tuotteiden 
asentamisesta ja hoitamisesta 

löydät uusimmista asiaa 
koskevista ohjeista osoitteessa 

www.upmprofi.fi.
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UPM ProFi Click -asennusjärjestelmän komponentit

Mitat  
mm Käyttötarkoitus Materiaali Pituus

m

UPM ProFi Click -kiinnike 27 x 27 x 43
Nopea terassilautojen 

kiinnitys tukevasti 
paikalleen

Muovi

UPM ProFi Click -alumiinialuslauta, 
suuri 42 x 68 Lujan ja kestävän 

terassirungon rakennus Alumiini 4

UPM ProFi -liitoskappale
suurelle Click-alumiinialuslaudalle 20 x 43 Aluslautojen kiinnitys 

pituussuunnassa Alumiini 0,2

UPM ProFi -kulmarauta 25 x 60 x 60 Aluslautojen kiinnitys 90 
asteen kulmassa Teräs

UPM ProFi Foot -terassijalka
S: 35–70

M: 65–155
L: 145–225

Sallii terassille 
35–225 mm:n 

maavaran
Muovi

UPM ProFi -keskikiinnityskiinnike 10 x 28 x 28 Pitää 
laudat paikoillaan Teräs

UPM ProFi Click -aloituskiinnike 35 x 24 x 50
Nopea ensimmäisen ja 
viimeisen terassilaudan 

kiinnitys
Alumiini

UPM ProFi Click -porraslautakiinnike 38 x 19 x 50
Nopea porraslaudan 

kiinnitys terassin 
reunoihin

Alumiini

UPM ProFi -vaimennusteippi 1 x 6 Vaimentaa äänivärähtelyn Kumi 33,0

UPM ProFi Fence*

Löydät tarkemmat tuotetiedot verkkosivustostamme www.upmprofi.fi/fence.

Grey
Harmaa

Brown
Ruskea

Black
Musta

* saatavuus voi vaihdella

UPM ProFi Terassi 127

Mitat  
mm Värit Pituus

m Lisävaruste

28 x 127,5 Harmaa/ruskea/musta 3,15 komposiittikiinnikkeet

Deck 127

33



UPM ProFi -lisävarusteet kaikille terassilaudoille

Mitat (mm) Käyttötarkoitus Materiaali Pituus  
m

UPM ProFi -alumiinialuslauta,
pieni 23 x 40 Pohjarakenne Alumiini 1,8

UPM ProFi -alumiinialuslauta,
suuri 45 x 68 Pohjarakenne Alumiini 4

UPM ProFi Click -alumiinialuslauta, 
suuri* 42 x 68 Lujan ja kestävän 

terassirungon rakennus Alumiini 4

UPM ProFi -liitoskappale  
suurelle alumiinialuslaudalle/
UPM ProFi -liitoskappale
suurelle Click-alumiinialuslaudalle

32 x 58 / 
20 x 43 Pohjarakenne Alumiini 0,2

UPM ProFi -koolaustassu,
koot S, M, L 3/8/20 x 60 x 90 Pohjarakenne Kumi

UPM ProFi -saumanauha** 9 x 11 Luo merihenkisen terassin Kumi 1 laatikko 
= 50 m

UPM ProFi Foot -terassijalka,
koot S, M, L

S: 35–70
M: 65–155
L: 145–225

Helppo säätää koolauksen korkeutta Muovi

UPM ProFi -ruuvilaatikko,
suuri, 100 kpl*** 4 x 40 Käytetään komposiitti- tai 

puukoolauksen kanssa A4-teräs

UPM ProFi -ruuvilaatikko,
pieni, 100 kpl****

4 x 24 
(porakärki)

Käytetään UPM ProFi  
-alumiinialuslautojen kanssa A4-teräs 

UPM ProFi -ruuvilaatikko,
erikoiskoko, 200 kpl

3,9 x 22 
(porakärki)

Käytetään UPM ProFi alumiinialuslautojen 
kanssa keskikiinnityksessä ja aloituskiinnikkeissä. A2-teräs 

* Asennettavaksi alumiinikiskon kanssa.
** Lifecycle S2-21/S1-21 -terassilautojen ollessa kyseessä voidaan käyttää vain yhdessä alumiinikiskon kanssa, katso sivu 32.
*** Toimitetaan T-kiinnikkeiden ja Wing Clip -kiinnikkeiden mukana.
**** Toimitetaan alumiinialuslaudalle tarkoitettujen pienten Stone Grey T-kiinnikkeiden mukana.

UPM ProFi Foot -terassijalka
• nopea asentaa betoniperustukseen tai muuhun 

puristuspainetta kestävään alustaan 

• helppokäyttöinen, muunneltava ja tarkka 
korkeudensäätömahdollisuus vielä siinäkin 
vaiheessa, kun kannatinpalkit on jo 
asennettu

• joustaa joka suuntaan, kompensoi maan 
kaltevuutta jopa 8 %

• kestää jopa 1195 kilon painon jalkaa kohti

• kiinnitetään suureen UPM ProFi  
-alumiinialuslautaan painamalla paikoilleen,  
puukoolauksiin ruuveilla

• pyöreä pohjalevy suojaa vesieristystä 
vaurioilta

UPM ProFi -alumiinialuslauta
• korkealaatuista mustaa jauhemaalattua alumiinia 

• estää auringon heijastumista

• sopii kaikkiin ilmastoihin ja olosuhteisiin

UPM ProFi -aluslauta
• taloudellisin ratkaisu terassin  

pohjarakenteeksi

• asennetaan kovalle ja tasaiselle pinnalle

• saatavana kaikissa terassivalikoiman väreissä

 TUOTETIEDOT
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UPM ProFi -terassilautojen yleiskatsaus

Materiaalitarve/per m² 
(arvio, yksityiskäyttö)

Deck 
150

Terassi 
127

Piazza 
S2-25

Piazza 
S1-25

Lifecycle 
S2-21

Lifecycle 
S1-21

Vision  
S1-25

Mitat (mm) 28 x 150 28 x 127,5 25 x 140 25 x 140 21 x 137 21 x 137 25 x 137

Terassilaudat, jm 6,5 7,5 7 7 7 7 7

Aluslauta, jm 3 3,4 3 3,4 3 3,4 2,8

Koolausväli *, cm 40 35 40 35 40** 35** 45**

Keskikiinnitysruuvi 1 kpl / terassilauta Ei tarvita Ei tarvita Ei tarvita

Asennus kiinnikkeiden 
avulla

Kiinnikkeet ml. ruuvit, kpl 17 22 18 20 18 20 16

Asennus alumiinikiskojen 
avulla

Alumiinikisko, jm 6,5 7,5 7 7 7 7 7

Alumiinikiskon ruuvit, kpl 17 22 18 20 18 20 16

Kiinnikkeet Kiinnikkeitä ei tarvita alumiinikiskoasennukseen

Valinnaiset tarvikkeet

Aloituskiinnike Tarpeen mukaan

Porraslauta Tarpeen mukaan Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu

Peitelista Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu

Saumanauha, jm 6,5 7,5 7 7 7*** 7*** 7

Koolaustassu Tarpeen mukaan

Deck 127Deck 150

UPM ProFi  
-alumiinialuslauta – suuri
• ongelmanratkaisija erittäin leveisiin 

terassirakenteisiin, joissa kahden tukijalan 
välinen etäisyys on korkeintaan 110 cm

• aikaa ja rahaa säästävä asennustekniikka
 – terassijalkojen tarve vähenee: säästöt 

kompensoivat alumiinialuslaudan 
korkeampaa hintaa

 – nopeampi asentaa: kiinnitetään UPM ProFi 
-terassijalkoihin kätevästi napsauttamalla,  
säädettävien jalkojen ansiosta pohja-
rakenteen suoruuden voi säätää nopeasti

• mahdollisuus asentaa suoraan maahan  
20 mm:n koolaustassuilla

UPM ProFi -alumiinialuslauta – pieni
• erittäin ohut (23 mm) lauta mataliin terassirakenteisiin

 – tehokas ratkaisu, kun korkeudesta on säästettävä
 – asennetaan suoraan maahan

• sisäänrakennettu vettä läpäisevä kumijalka varmistaa 
veden valumisen pois

UPM ProFi -liitoskappale  
suurelle alumiinialuslaudalle
• helppo ja nopea laajennustapa

• minimoi materiaalihukan

• kaksi alumiinialuslautaa voidaan liittää toisiinsa 
myös ilman tukijalkaa

*  ainoastaan yksityiseen käyttöön, eri koolausväli julkiseen käyttöön ja vaativiin ilmasto-oloihin
**  Suurin sallittu kuorma 4.79 kN/m2
*** ainoastaan yhdessä alumiinikiskon kanssa, katso sivu 32  
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Ei liukas  
märkänäkään

Kosketuslämmin,
ei tikkuunnu

Kätevä asennusratkaisu

Nopea asentaa

Kierrätetty ja 
kierrätettävä

Voidaan asentaa  
ilman kallistusta

Erittäin iskunkestävä,  
parempi naarmunkestävyys

Ligniinittömät kuidut  
pidentävät värin kestoa

Helppo hoitaa


