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Välkommen ut...
Livet är annorlunda härute. Ett steg ut från dörren och du känner dig fri. Det är mera personligt, mindre
stressigt. Bort från TV och mobiltelefoner. Där naturen är kulissen, där vännerna kan komma förbi en stund. Lika
inbjudande för lata söndagsfikan som för lördagskvällens grillfester. Där stunder blir till oförglömliga minnen.
Vi förstår. Det är därför vi är den ledande innovatören inom träkomposit – och har varit under en lång tid. På
våra fabriker i Ohio, USA, experimenterar vi dagligen med färgkombinationer och stilar, sen gör vi verklighet av
det. Allt för att hjälpa dig att få en lika vacker som funktionell uteplats – lika enkel att designa som att underhålla.

High-performance decking. Low-maintenance living.
It´s our passion.
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Say hello to
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Den ultimata
utemiljön –

25 ÅRS
GARANTI

the good life!
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TRADITIONELL TRÄKOMPOSIT
®

RELIABOARD

DECKING

WPC

ReliaBoard Grå

VertiGrain

4

FlatGrain

Ceder

Grå

Ceder

Grå

FlatGrain grå,
spontad eller solid profil
FlatGrain ceder,
spontad eller solid profil
VertiGrain grå,
spontad eller solid profil
VertiGrain ceder,
spontad eller solid profil

Traditionell träkomposit
När du är omgiven av den naturligt vackra traditionella träkompositen utanför din
dörr behöver du inte åka någonstans - du har en egen tillflyktsplats. Detta praktiska
däckalternativ är designat för värdemedvetna kunder, oavsett om du letar efter en
vacker, halksäker yta eller en livstid av lågt underhåll.
Say hello to the good life.

ReliaBoard
Värdemedvetna altanköpare väljer ReliaBoard för dess traditionella trälika utseende
och det minimala underhållet. Med en så prisvärd plank finns det ingen anledning att
hålla på att olja, slipa och lacka – det årliga underhållet blir ett minne blott.
•

VertiGrain eller FlatGrain-yta finns i färgerna grått och ceder.
(Mönstret i ytan jämnas ut över tiden.)

•

Spänner över högst 40 cm från centrum till centrum.

•

Verkliga mått: 2,39 cm x 13,62 cm

•

Finns i längd om 4,88 m.

•

Inga synliga skruvar vid installation med CONCEALoc.

•

Färganpassad skruvinfästning med TOPLoc.

•

Semikompositkärna ger ytterligare förbättrade
egenskaper.

•

25 års garanti mot sprickor och rötbildning vid
privata installationer.

•

För att få en extra finish på ert däck komplettera
gärna med TwinFacia eller TwinRiser för trappor,
sidoinklädnader mm.
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TRADITIONELL TRÄKOMPOSIT
®

TWINFINISH

TwinFinish Grå
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Ceder

Grå

DECKING

WPC

TwinFinish ceder,
spontad eller solid profil

TwinFinish grå,
spontad eller solid profil

Docksider grå,
endast solid profil
Docksider ceder,
endast solid profil

TwinFinish
Vår populäraste plank designad för mångsidighet och uttrycksfullhet – ena sidan med
VertiGrain-ytan för god friktion och vackert utseende och undersidan med sin räfflade
textur vilken är vacker att kombinera med vid byggnation av bänkar, inbyggnadslådor,
mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		

Finns i yta VertiGrain.
Finns i färgerna grått samt ceder.
Verkliga mått: 2,54 cm x 13,62 cm
Inga synliga skruvar vid installation med CONSEALoc dold infästning.
Färganpassad skruvinfästning med TOPLoc som alternativ.
Spänner över högst 50 cm från centrum till centrum (cc).
Finns i längder om 3,66*, 4,88, 6,10*m.
Semikompositkärna ger ytterligare förbättrade egenskaper.
25 års garanti mot sprickor och rötbildning vid privata
installationer.
För att få en extra finish på ert däck komplettera gärna med
TwinFacia eller TwinRiser för trappor, sidoinklädnader mm.

Docksider
Samma yta som TwinFinish men med ett möjligt cc
avstånd om 60 cm. Planken går endast att monteras
med traditionell skruvinfästning. Docksider är perfekt
för offentliga platser med hård trafik såsom på
nöjesparker, arenor, hotell och badland.
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INKAPSLAD TRÄKOMPOSIT

NORDIC
®
EVOLUTIONS

Nordic Evolutions Lönnträ

Nordiska färger
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Ek

Lönn

DECKING

WPC

Nordic Evolutions lönn,
spontad eller solid profil

Nordic Evolutions ek,
spontad eller solid profil

Polymer inkapslad träkomposit
Motståndskraftigt mot repor, blekning och fläckar - Earthwood Evolution tar din uteplats
till nya höjder. Helt inkapslad av ett polymerskal med HydroLock teknologi är det i
princip helt okänsligt mot alla de påfrestningar som ett altandäck får utstå. Omge
dig själv med en varm hardwoodkänsla med vackert naturtroget utseende i tre olika
varianter. Inspirerad av naturen – förbättrad av vetenskapen – och uppbackade med 25
års garanti för total sinnesfrid.
Nordic Evolutions
De tidlösa tilltalande jordiga färgerna lönn och ek är naturligt vackra och inbjuder helt
enkelt till att bara koppla av en stund. Reglas på 40 cc i övrigt samma egenskaper som
Earthwood Evolutions.

• Hardwoodutseende med unika egenskaper.
• Finns i färgerna ek och lönn.
• Spontad eller solid profil
• Verkliga mått: 2,39 cm x 13,62 cm
• Inga synliga skruvar vid installation med CONSEALoc
dold infästning.
• Färganpassad skruvinfästning med TOPLoc som
alternativ.
• Högkvalitativ kompositkärna.
• Nordic spänner över högst 40 cm från centrum till centrum (cc).
• Finns i längder om 3,66*, 4,88 samt 6,10*m.
• 25 års garanti mot sprickor och rötbildning vid
privata installationer.
• För att få en extra finish på ert däck komplettera gärna med TwinFacia
eller TwinRiser för trappor, sidoinklädnader mm.
* Beställningsvara
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INKAPSLAD TRÄKOMPOSIT

LEGACY

®
DECKING

WPC

Legacy Askgrå
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Mocha

Pecan

Tigerwood

Askgrå

White wash

Legacy Tigerwood

Vår mest exklusiva plank Legacy
är en revolutionerande produkt
inom träkomposit. Strukturen (hand
scraped) och färgnyanserna gör det
i princip omöjligt att skilja den från
en traditionell hardwood plank. Lägg
därtill det minimala underhållet och
du har skapat dig en helt
bekymmersfri uteplats.

NYHET! White wash

Legacy Pecan med fris av Mocha

• Polyöverdrag som motstår fläckar
och blekning.
• Inga synliga skruvar vid installation med CONSEALoc
dold infästning.
• Spänner över högst 40 cm från
centrum till centrum (cc).
• Finns i längder om 3,66*, 4,88
samt 6,10*m.
• 25 års garanti mot sprickor och
rötbildning vid
privata installationer.
* Beställningsvara

Spontad eller solid profil
Verkliga mått: 2,39 cm x 13,62 cm
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RADIANCE RAIL
En vacker altan börjar med ett plank men det är valet av staket och
ljussättningen som verkligen sätter den personliga prägeln på uteplatsen. Det är
därför vi erbjuder den bredaste och mest allsidiga variationen av staketvarianter.
Från vår nya moderna rena stil med raka linjer och stålvajer till den traditionella
herrgårdsstilen - allt för att du ska kunna hitta din egen stil och sätta personlig
prägel på din uteplats.

Vackra linjer. Klassiska färger. Synlig elegans. Osynligt montage.
RadianceRail är vårt populäraste räckessystem av en bra
anledning. Kombinationen av mjuka linjer, klassiska färger och
dolda montagedetaljer skapar ett förfinat, nästintill underhållsfritt
tillbehör till alla altandäck.
• Staketet finns i 94 och 114 cm färdighöjd.
• Stolpar i 107, 122 samt 366 cm längd, komplett med hattar &
kjolar.
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• Staketmoduler i 182 alternativt 244 cm.
• 15 års garanti mot sprickor och rötbildning vid privata
installationer.
• Finns i färgen White
• Kan installeras i 45 graders vinkel mot stolpe utan överlappning.
• Monteringskit för grind finns att komplettera med. (För att
färdigställa grind behövs även en staketsektion.)
* Beställningsvara

®

DECKLITES LED

Belysning: Post Cap Light Module
Räcke: RadianceRail White

Inget skapar en så behaglig känsla som perfekt
balanserad belysning. Designad för att omärkt smälta in
i våra staketsystem, däck och trappor. Vårt lovordade
DeckLites-belysningssystem med energieffektiva
LED-lampor skapar en harmonisk atmosfär och ger ett
behagligt ljus på ert däck.

•
•
•
•

Bland tillbehören finns ledningar, kopplingar, ledningshållare,
100-watts lågspänningstransformatorer med skymningsrelä
och timer samt extra glödlampor.
Lampor och hållare omfattar glödlampor och installationsmaterial.
Alla artiklar säljs separat.
DeckLites-komponenterna har 5 års begränsad garanti för
användning i privata bostäder.

Riser Light
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BELYSNING

POST CAP LIGHT
MODULE
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RISER LIGHT

ACCENT LIGHT

Skapar ett välkomnande ljus
runt stolpen.

Ger ett mjukt ljus i trappor och på
avsatser.
Finns i färgen antracit.

Ger ett behagligt och nedåtriktat ljus på
stolpar. Används ofta på övergångsstolpar eller nära trappor för extra säkerhet.
Finns i färgerna vit och antracit.

UNDER-RAIL LIGHT

IN-DECK LIGHT

TRANSFORMATOR

Ger ett vackert nedåtriktat ljus mellan
ballustraderna på RadianceRail och
RadianceRail Express. Armaturen döljs
av staketets överliggare.

Monteras i höjd med färdigt golv för att
ge en vacker belysning av däckytan.
Finns i färgen antracit.

100 w transformator med inbyggt
skymmningsrelä.

TILLBEHÖR

TWINRISER

TWINFASCIA
Täcksida i samma material och kulör
som planken. Mått 1,43 x 30,48 cm
längd 3,66 m.

Täcksida i samma material och kulör
som planken, höjden är anpassad för
trappbyggnation. Mått 1,43 x 18,42 cm
längd 3,66 m.

GRINDAR

CURVED RAILING

En matchande grind ger er installation
det lilla extra och ökar säkerheten. Finns
med både rak och böjd överliggare.

Vi har även möjlighet att erbjuda er
böjda räckesprodukter.

CONCEALoc

®

Rostfria, lackerade
TimberTech´s geniala infästningssystem
är designat för att kombinera enkel
installation med ett fulländat utseende.

TOPLoc

™

Är vår färganpassade skruv för
traditionell infästning. Skruvarna finns till
samtliga våra färger både till plank och
boarder.

CORTEX

®

Exklusivt designat för TimberTech´s
plank, TimberTech Cortex ger en diskret
dold infästning av frisplank och trappor.
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TILLBEHÖR

Före

Efter

ÄNDTRÄFÄRG

PAVERS

Framtagen för att matcha TimberTech´s
färger. Används för att dölja eventuellt
synliga ändträ.

Pavers för gångar, uppfarter, balkonger etc. Tillverkade
av återvunnet material. Enkel och snabb läggning med
undermatta för exakta avstånd. Motståndskraftig mot
fläckar, repor och stötar.

WASH-SAFE*

BORRFÖRSÄNKARE*

SPAX*

Flytande tvättmedel för all traditionell
komposit. OBS: Får ej användas på
plast/inplastade produkter.

Förborrar och försänker i ett moment.

Enkelt och smidigt verktyg vid all
trallbyggnation. Ser till att du får exakt
avstånd mellan planken.

BELLA STONE *
Enkla och vackra stolpar i stenimitation som ex används till staketstolpe, in / utfartsavdelare mm.
Enkla att montera och bygga ut om man önskar.
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*Ej CPG-building produkt

FÄRGVAL
DÄCKPL ANK
ReliaBoard®
VertiGrain

ReliaBoard®
FlatGrain

Ceder

Grå

TwinFinish®, DockSider™
VertiGrain

Ceder

Grå

Ceder

Grå

Evolutions®
Nordiska färger

Legacy Collection

Ek

Lönn

Mocha

Tegel

Oliv

Pecan

Tigerwood

Askgrå

White wash

PL ATTOR
Azek Pavers*

Röd

Grå

* Beställningsvara
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PRODUKTSPECIFIKATION
KATEGORI

DÄCKPLANK
TRADITONELL TRÄKOMPOSIT

EARTHWOOD EVOLUTIONS

Legacy

Nordic

TwinFinish

ReliaBoard

DockSider

Spontad & Solid

Spontad & Solid

Spontad & Solid

Spontad & Solid

Solid

Prisläge

ssss

ss

ss

s

ssss

Garanti

25 år

25 år

25 år

25 år

25 år

Material

Inkapslad

Inkapslad

Traditionell

Traditionell

Traditionell

Längder (cm)

Spontad: 366*, 488, 610*
Solid: 488, 610*

Spontad: 366*, 488, 610*
Solid: 488

Spann (cm cc)

40

40

50

40

60

Kompatibel med CONCEALoc

J

J

J

J

J

TOPLoc färg

Valnöt, Teak

Ek, Grå

Cedar, Grå,

Cedar, Grå

Cedar, Grå

Ändträ färg

Valnöt, Teak

Ek, Grå

Cedar, Grå,

Cedar, Grå

Cedar, Grå

Yta

Hand scraped

VertiGrain

VertiGrain

Vikt / m2

28 kg

21 kg

30 kg

VertiGrain,
FlatGrain
26 kg

Täckskiva TwinFacia
Täckskiva TwinRiser

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Dimension (cm)

2,39 x 13,62

2,39 x 13,62

2,54 x 13,62

2,39 x 13,62

3,18 x 13,97

Profil

Ballustrader

366*, 488, 610*
Spontad: 366*, 488, 610*
Spontad: 488
Solid: 488, 610*
Solid: 488, 610*

Färdighöjd staket (cm)
Stolphöjd (cm)

* beställningsvara
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VertiGrain
40 kg
J

RÄCKEN
RADIANCERAIL

ss
15 år
Komposit

Inkapslad
182, 244
94, 114
107, 122, 366

MATERIALEGENSKAPER
Egenskap
Flamspridning
Rökutveckling
Brandklass
Flampunkt
Brännpunkt
Värmeutvidgningskoefficient
Bredd
Längd
Elasticitetsmodul (psi)
Floorizon-bräda
2x6-bräda
DockSider-bräda
Earthwood, TwinFinish, ValuPlank
Brottstyrka (psi)
Floorizon-bräda
2x6-bräda
DockSider-bräda
Earthwood, TwinFinish, ValuPlank
HDT 264 (psi)
Vicat 1 kg
Shore D hårdhet
Specifik vikt g/cm³
Beständighet mot svamp
(brun- och vitrötesvamp)
Friktionskoefficient
Torr
Våt
Skruvdragning #8 träskruv
Vattenabsorption
% volym
% massa

Resultat

ASTM
E84
E84
E108-modifierad
D92
D92
D696
AC-109, ASTM D 198
ASTM D 6109
ASTM D 6109
AC-109, ASTM D 198
ASTM D 6109
ASTM D 6109
D648
D1525
D2240
D792
D1413

75
200
Klass B
750°F
729°F

75
200
Klass B
398°C
387°C

3,41 x 10¯5
1,6 x 10¯5

3,41 x 10¯5
1,6 x 10¯5

470000
430000
411906
438863

3240MPa
2964MPa
2839MPa
3585MPa

3300
2700
3067
3042
206°F
274°F
D85
1,2

22,75MPa
18,61MPa
21,14MPa
21,37MPa
1,82MPa / 96,7°C
134,4°F
D85
1,2
Klassificering
=ingen röta

0,55
0,88
787 lbs/in

0,55
0,88
1377,25 n/m

<1,35 %
<1,29 %

<1,35 %
<1,29 %

ASTM D 2047
D1761
D1037

Resultat (metriska)
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Nordic Evolution - Lönn

ReliaBoard - Grå

TwinFinish - Grå

MAKING THE WORLD
A BETTER PLACE –
PLANK BY PLANK

TwinFinish - Grå

ReliaBoard - Grå
TwinFinish - Grå

RadianceRail - Vit

TwinFinish - Grå
TwinFinish - Ceder

Radiance Rail - Vit

ReliaBoard

TwinFinish - Grå

RadianceRail Vit - PostCap light LED

Legacy

Docksider - Grå

TwinFinish - Grå

TwinFinish - Grå

Information
ALLMÄN MONTAGEBESKRIVNING
•

Brädorna skall rätsågas i ändarna innan läggning.

•

Brädorna skall läggas med ett avstånd om minst 3 mm mellan varandra i kortändarna och 4 mm på långsidorna.

•

Lägg brädorna med sidospårningsmarkeringen åt samma håll i så stor utsträckning som möjligt.

•

Vid skarvning av plank på regel skall båda planken fästas med vars ett clips.

•

Använd inte lim eller annat fästmedel vid montage detta hindrar brädans naturliga rörelser.

•

Försänk vid användning av skruv, förborra vid infästning nära ändträ.

•

Efter färdig läggning tvätta av brädorna.

•

Mer detaljerad information om produktspecifikationer och hur du monterar ditt nya TimberTech-golv finns i
TimberTechs monterings- och underhållsguide. Du kan också besöka www.timbertech.se.

Floorizon²- och 2x6³-plank
monterade på en bjälke med
en relativ vinkel på:

SKÖTSELRÅD
•

Tvätta av däcket årligen eller vid
behov.

•

Däcket tål tvätt med högtryck max
130 bar. Tvätta brädorna i längdriktningen, ej roterande munstycken.

•

RadianceRail tål max 100 bar.

•

Vid behov använd komposittvättmedel.

•

Behandla fläckar av fett, vin, mm
omgående med handdiskmedel och
vatten. Skölj noggrant.

•

Saltning av däcket är möjligt, använd
kalciumklorid. Var dock medveten om
att saltning kan ge vita avlagringar
som behöver tvättas bort senare

90°

30°

45°

DockSider-plank monterade
på tvären på en bjälke med
en relativ vinkel på:

90°

30°

Earthwood- och TwinFinish-plank samt
ValuePlank monterade på tvären på en
bjälke med en relativ vinkel på:

90°

45°

30°

45°

XLM-bräda:

90°

30°

400mm 350mm 300mm 550mm 450mm 400mm 400mm 350mm 300mm 400mm 300mm 300mm

488kg/m2

600mm 500mm 430mm 600mm 500mm 430mm 500mm 450mm 400mm 400mm 300mm 300mm

Anmärkningar:
1. Speciella förhållanden kräver inspektion av fackperson och/eller reducerad spännvidd. Ta alltid hänsyn till lokala byggförestrifter.
2. Max. avstånd mellan vangstycken är 30,48 cm från centrum till centrum.
3. Max. avstånd mellan vangstycken är 40,64 cm från centrum till centrum.
TimberTechs produkter är inte konstruerade för att användas som pelare, stödstolpar, bjälkar, vangstycken eller andra bäranade konstruktionsdelar.

GARANTI
•

25 års begränsad garanti på golv.

•

15 års begränsad garanti på staket.

•

5 års begränsad garanti på belysning.

•

För fullständiga garantivillkor besök
www.timbertech.se.

TimberTech är en stolt medlem av U.S.
Green Building Council.
*Based on the ISO 14000 Standards
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45°

976kg/m2

Miljö
LIVET ÄR BÄTTRE HÄR UTE – LÅT OSS TA VÄL HAND OM DET
Alla TimberTech´s produkter, däck, räcken, belysning och övriga tillbehör är alla tillverkade med tanke på
harmonin mellan kvalitet, design, tillverkning och miljö. Till skillnad från traditionella däckmaterial behöver
TimberTech´s produkter inget regelbundet underhåll med färg, lack och slipning. Den långa livslängden i våra
produkter gör också att behovet av reparation och ev utbytesplankor minimeras.
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Storgatan 52
262 32 Ängelholm
w w w. t i m b e r t e c h . s e
0431-835 75

© 2018 TimberTech.

Tryck & Produktion: Tryckaren Ängelholm

