Kestävä,
tyylikäs
ja
monipuolinen

Keep it
simple

Puukomposiitti

JUMA-Deck
Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku
Ihanteellinen valinta ulkokäyttöön – patioihin,
terasseihin, laitureihin sekä moniin muihin haastaviin
kohteisiin.

Mitä on JUMA-Deck?
Nyt voit yhdistää sekä tinkimättömän designin ja huolitellun ulkonäön
puun lämpöön, sillä JUMA-Deck on uuden ajan terassilankku, jossa yhdistyvät puun (50%) ja muovin (50%) hyvät ominaisuudet. Puu tekee
siitä luonnollisen kauniin – ja muovin ansiosta kauneus säilyy vuodesta
toiseen Pohjolan ankarasta ilmastosta huolimatta. Uudistetun koostumuksen vuoksi lankku on helpommin pidettävissä puhtaana.

JUMA-Deck terassilankun ominaisuudet

–

ei vaadi öljyämistä, petsausta, hiontaa tms.

Useita eri värivaihtoehtoja ja
profiileja

–

helppo pitää puhtaana: pesu esim.

–

Helppohoitoisuus

Helppo työstää ja asentaa

–

–

–

Pintarakenteet ( värimallit saattavat painoteknisistä syistä poiketa todellisista )

Lankku on
kaksipuoleinen

tavalliset puuntyöstötyökalut riittävät,
erikoistyökaluja ei tarvita

esim. korkokenkien piikkikorkoja

Karhea pinta

146 x 24

Terassilankkujen vakiopituudet 3,0 m ja 4,0 m. Halutessa toimitamme
muitakin pituuksia.

monien eri mahdollisuuksien

Kestävyys

Markkinoiden
vahvin pontti!

146

terassilankku

painepesurilla tai vedellä ja harjalla

kestää erinomaisesti iskuja ja kulutusta:

24

Värit ja standardimitat

–

asennusjärjestelmä piilokiinnikkeillä

–

ei tarvitse esiporata

ei ole liukas märkänäkään

Värimallit ( värimallit saattavat painoteknisistä syistä poiketa todellisista )

Sopusoinnussa luonnon kanssa
Kustannustehokas
–

–

valmistettu kierrätysmateriaalista
puun osalta

nopea asentaa, huoltovapaa
-

ei sisällä PVC-muoveja

Hyvä kosteudensietokyky
–

hylkii hyvin likaa ja hometta sekä öljyä

Ei tikkuunnu
–

turvallinen paljaalle jalalle

Tuntuu mukavalta jalalle
–

kosketuslämmin

10

VUODEN
RAKENNETAKUU

Tummanharmaa

Tummanruskea

Huom! Tuote-erien välillä saattaa esiintyä luonnollista värivaihtelua.

Reunalistat
Kysy tarjous meidän omista reuna- ja peitelistoista, jotka ovat
suunniteltu juuri puukomposiittiterasseja varten.

JUMA-Laiturit
JYTKY

Puukomposiittilankusta tehdyt laiturit

Ei hytky eikä hötky.
Kantavuus kävelysillan kanssa 1750 kg!

Suomen ainoa laitureiden valmistaja, joka on erikoistunut ainoastaan
puukomposiitista valmistettujen laitureiden valmistamiseen.
elementti n. 3,7 m x 2,4 m
kävelysilta n. 3,6 m x 1,2 m
kuusi ponttonia / elementti
+ 1 kävelysillassa
runko 48 mm x 98 mm
kestopuuta
saranat ruostumatonta terästä
kansilaudat ja reunalistat
146 mm x 24 mm
puukomposiittilankkua

Puukomposiitista valmistetun laiturin edut
kestävä ja tyylikäs
huoltovapaa (unohda öljyämiset ja petsaukset)
ei tikkuunnu
ei ole liukas märkänäkään

Muoviponttonilaiturit ovat monikäyttöisiä mökille, uimarannoille ns.
mataliin rantoihin. Laiturin ponttonit ovat iskun- ja pakkasenkestäviä.
Omassa tuotantohallissa itse valmistetut laiturit ilman välikäsiä, hyvin kustannustehokkaasti.

Haluatko laiturisi asennettuna? Pyydä tarjous!
Toimitamme laiturit omalla kuljetuskalustolla,
varmasti aikataulussa ja edulllisesti.

JUMA-Valmisterassit
Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen valmisterassi. Kätevä ja kustannustehokas vaihtoehto ilman hikeä! Valitset vain värin. Voit myös helposti yhdistellä
moduleita toisiinsa.

JUMA-Valmisterassin peruspaketti
toimitetaan ns. “Ikea-pakettina”

Valmisterassin toimitussisältö
runko laadukasta kestopuuta ja suodatinkangas
pinta- ja otsalaudat puukomposiitista haluamallasi värillä
betonilaatta peruskivet

Asiakkaan
itsensä luoma,
kolmen modulin
kokonaisuus.

Huom! Valmisterassi on aina maavarainen ja
perustetaan routimattomalle maapohjalle.
Mitat: n. 3,7 x 2,4 m

Löydät meidät
myös Suomen
korkeimman hotellin
kattoterassilta

Terassin korkeus on betonilaatan kanssa 18 cm.

Pyydä avaimet käteen -paketistamme tarjous.

JUMA-Deck
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinun terassistasi
näyttävä ja toimiva kokonaisuus. Hyödynnä meidän
alalta saamamme vuosien kokemus!

Keep it
simple

Valtuutettu maahantuoja Suomessa

JUMA Tuonti

Tel. + 358 440 541 542

myynti@juma.fi

WWW.JUMA.FI

