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Plank byggt av underhållsfri träkomposit
Scandinavian Plank är ett svenskt varumärke som är ett av de marknadsledande i Sverige på träkomposit.
Utmärkande för träkomposit från oss är att den kombinerar de bästa egenskaperna hos både trä och plast.
Vill ni slippa tänka på underhållet av ert staket men samtidigt inte göra avkall på träkänslan? Upplev
fördelarna med att ha ett staket eller plank som inte kan ruttna och inte kräver målning. Träkompositen är ett
miljövänligt alternativ som är tillverkat av träfiber och återvunnen plast (HDPE). Träkompositen är den samma
som i vår underhållsfria trätrall. Detta staket är byggt av omväxlande täckbrädor och täcklister i vår
underhållsfria träkomposit på en stomme av tryckimpregnerade reglar.

Detta staket är ett lyckat exempel på hur Scandinavian Planks underhållsfria täckbrädor kan användas.

Täckbrädorna är snabbmonterade och kräver inget underhåll. De tar inte upp fukt och tål både höga och
låga temperaturer. Du slipper sprickor på köpet. De har en borstad och mycket naturlig färg och yta. En
egenskap som många uppskattar är att alger och mögel har svårare att få fäste än på en målad yta. Kan
monteras både stående och liggande. De fästs med rostfri skruv. Finns i grå, mörkbrun och ljusbrun färg.
Det finns konkurrerande produkter men Scandinavian Plank kan genom effektiva säljkanaler, och undvikande
av höga omkostnader och mellanhänder samt stora volymer som pressar priserna erbjuda hög kvalitet till
mycket låga priser samt snabba leveranser. Vi har ett brett och stabilt sortiment från år till år, vilket är viktigt
om du ska kunna komplettera med samma produkt i framtiden. Dessutom har vi många års erfarenhet vilket
gör oss till ett tryggt val.

Den borstade ytan har hög träkänsla och behöver inte målas. Byggd på en stomme av tryckta reglar.

För mer information kontakta:
Jakob Rydinger VD på Scandinavian Plank AB
Mobil +46 706 350149
Email info@scandinavianplank.se
Mer information finns även på vår hemsida www.scandinavianplank.se

Scandinavian Plank AB är en av de marknadsledande specialisterna på trall och fasadpanel i träkomposit
på den Skandinaviska marknaden. Våra kunder är allt från privata kunder till de stora byggbolagen. Vår
passion är produkter i träkomposit.
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