- Kræver ingen driftsomkostninger -

Et hav af muligheder
Vores produkter fås i et bredt udvalg af farver, hvilket gør dem
yderst alsidige og anvendelige i
alle former for projekter.
Vi har overordnet 8 farver og du
kan på de kommende sider se,
hvilke der er tilgængelige indenfor det enkelte produkt.
Ikke alle farver er lagervare, men
kan bestilles hjem efter ønske.

Produktion
Plastikdelene nedbrydes til mindre dele, blandes og smeltes
sammen under høje temperature, og støbes derefter i forme.
Plastplankerne bliver gennemfarvet under produktionen, så der
opnås en ensartet farve hele vejen igennem produktet.
Der er fokus på miljøet og der anvendes derfor grøn energi i produktionen, og derudover genbruges kølevandet. Alt sammen for
at mindske produktets klimaaftryk.
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Materialer
100% genanvendt plastikaffald af høj kvalitet, hovedsageligt fra
fødevarer- og emballageindustrien.
Sammensætning:
LDPE (Low Density Polyethylene)
HDPE (High Density Polyethylene)
PP (Polypropylene)

Et produkt med øje for miljøet
Plastplankerne fremstilles af 100% genbrugsplast, og samtidig
er produkterne komplet genanvendelige – Det er et produkt vi
kan stå inde for!
Hver kvadratmeter terrasseplanker indeholder 920 genanvendte plastik indkøbsposer, og sidste år blev 315 millioner
plastikflasker brugt i produktionen af bl.a. planker og stolper.

100% Genbrugsplast

100% Genanvendeligt
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Produktkatalog
Plantplanke til kanter
Afslutningskant til f.eks. sandkasser, petanque baner,
blomsterbede m.m.
B 5 x H 26 x L 250cm
Vægt 33 kg. pr. planke.

Fer og Not plastplanker
Kan bl.a. anvendes til hegn, højbede, hestebokse,
multibaner, stalde m.m.
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B 3,2 x H 13,8 x L 391cm

Plastplanker med runde hjørner
Plastplanker til div. projekter med henholdsvis 1, 2 eller 4
runde hjørner.
B 3 x H 14 x L 360cm (4 runde hjørner)
B 3,5 x H 10,5 x L 360cm (2 runde hjørner)
B 3 x H 8,2 x L 360cm (1 rundt hjørner)

Plastplanker med u-afrundede hjørner
Plastplanker til div. projekter. Fremrandende alternativ til
træ, da de er vedligeholdelsesfrie.
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Produktkatalog
Plastplanker med jernforstærkning
Jernforstærkningen i planken måler 145 cm. centreret under
planken. Dvs. understøtningen under planken skal ramme
indenfor de 145 cm.
B 4 x H 12 x L 180cm
B 5 x H 12 x L 180cm

Palisades i genbrugsplast
Kan anvendes rundt om legepladser, sandkasser,
blomsterbede m.m.
De er hule inden i for at gøre dem lettere.
Ø 10 x L 60cm
Ø 10 x L 80cm

Plastikstolper med spids
Stolper i vedligeholdelsesfrit plast kan erstatte de
traditionelle træpæle, da de ikke forgår.
Ø 6 x L 150cm
Ø 6 x L 175cm
Ø 8 x L 175cm

Ø 8 x L 200cm
Ø 10 x L 200cm
Ø 10 x L 230cm

Runde og firkantede plaststolper
Pæle i genbrugsplast hverken forgår eller rådner
modsat træpæle. Ingen vedligeholdelse er krævet, og
stolperne forbliver pæne år efter år.
Ø 8 x L 360cm
Ø 10 x L 360cm
Ø 12 x L 360cm
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B 6 x H 6 x L 360cm
B 8 x H 8 x L 360cm
B 10 x H 10 L 360cm

Produktkatalog
Skridsikre køreplader med struktur
Kørepladerne består af genvunden LDPE-Compound.
Pladerne kan tåle en vægt på op til 50 ton.
Kørepladens styrke er afhængig af underlagets beskaffenhed og
styrke. Standart i sort/koksgrå, andre farver på anmodning.
2400 x 1200 x 10mm
3000 x 1100 x 10mm

3000 x 1200 x 10mm
3000 x 1500 x 10mm

Mulighed for logo og håndtag i pladerne.

Plastplader med glat overflade
Plastplader af genvunden LDPE-Compound. Kan bl.a. anvendes til
forskellige løsninger i byggebranchen og i landbruget. Styrke afhænger af underlagets stand.
Standart i sort og grå, andre farver på anmodning.
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Mulighed for logo

Gummimåtte i rulle
Disse gummimåtter er særligt velegnede i hestestalde og
hestetrailere, da de giver et sikkert og stabilt underlag. Kan også
anvendes på staldvægge/trailersider som ekstra sikkerhed for
hesten.
Måtterne er sorte og vejer 9 kg. pr. kvadratmeter.
1 x 125 x 600cm

Græsfliser
Græs fliser i 100% genbrugsplast, også kaldet græsarmering. De giver et
godt og stabilt underlag. Anvendelsesmulighederne er mange, f.eks. under
gyngestativer og på legepladser generelt, de vedholder et godt underlag
i alle vejrformer. Yderligere kan de anvendes i indkørsler og andre
lignende steder.
Fås i grå. Fliserne vejer 12 kg. stykket.
Der går 4,17 flise til 1 kvadratmeter.
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Terrasseplanker
Hos Plastplanker.dk har vi et stort udvalg af vedligeholdelsesfrie
terrasseplanker i genbrugsplast fra GovaDeck. Plankerne er
nemme at bearbejde, skridsikre og splint-frie, hvilket gør dem
særligt velegnede som planker på bl.a. terrasser og badebroer.
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Produktinformation
Disse massive og gennemfarvede plastplanker i 100% genbrugsplast, er et fantastik alternativ til de normale træplanker på
terrassen.
Plankerne er yderst slidstærke, og har en skridsikker og splintfri
overflade, hvilket i særdeleshed gør dem velegnede til terrasser,
badebroer, altanen, udestuer, strandpromenader, mariner m.m.
Terrasseplankerne fås i et bredt udvalg af flotte og natulige farver, der kan ses her under.
Sand Beige

Mineral Grey

Quartz Brown

Ash Grey

Atlas Beige

Ural Black

Montering af terrasseplankerne er simpel ved hjælp af de særlige klips, der giver perfekt afstand mellem plankerne, samt sikre
at plankerne bliver liggende i rette position.
Som en ekstra finish er det muligt at montere en afslutningsplanke, der danner kant på terrassen.

Plankerne, afslutningsplankerne samt tilbehør til montering kan
købes på Plastplanker.dk.
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Produktinformation
Terrasseplankerne findes med 3 forskellige typer af overflader,
hvor den ene er glat ,og de to andre er med riller på langs af
plankerne. Rillerne medvirker til, at vandet hurtigere ledes væk
fra plankerne.

Plankerne kræver ingen vedligeholdelse - Pletter, snavs og selv
rødvin kan let vaskes af med lunken vand.

Med terrasseplanker fra Plastplanker.dk får du et helt igennem
fuldført og funktionelt produkt, som holder år efter år uden nedslidende vedligeholdelsesarbejde.
Da plankerne ikke forgår eller kræver vedligeholdelse, kan dette
produkt særligt for virksomheder, institutioner og boligselskaber
være med til at nedsætte driftsomkostningerne. Dette er ikke
kun gældende for terrasseplanker, men for alle vores produkter.

Skridsikkert

Splintfri
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Om Plastplanker.dk
Hos Plastplanker.dk ønsker vi i samarbejde med vores kunder at
finde de bedste løsninger til de konkrete projekter. Om det er til
haven, parken, legepladsen, hestestalden, boligselskabets
fællesareal eller noget andet, så er vi behjælpelige med en
skræddersyet løsning til kundens ønsker og behov.
Vi står gerne for både opmåling og montering, men vi kan også
tilbyde en kombineret løsning, eller blot levering af materialer til
jeres gør-det-selv projekt.
Da der er tale om et produkt, som ikke forgår og ingen
vedligeholdelse kræver, kan brugen af plastplanker på sigt være
en betydelig økonomisk besparelse. De kræver ikke opslidende
vedligeholdelsesarbejde, der hver gang koster penge, og
plankerne/stolperne skal ikke udskiftes efter en årrække pga.
eksempelvis råd.
Vi tilbyder opskæring af planker efter kundens ønskede mål (dog
kan plankerne ikke fås længere end standardmålene angivet her
i kataloget).
Vores leveringstid er ca. 4 uger fra bestillingen, dog kan der
være længere leveringstid ved enkelte produkter. Skulle det ske,
vil du blive kontaktet. Vi har altid et større udvalg af planker på
lager ,og disse kan afhentes på vores lager straks efter bestilling
eller leveres.
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Yderligere produktegenskaber
Plastplankerne her en masse egenskaber, som gør dem til et
fantastisk alternativ til træ som almindeligvis benyttes i mange
byggeprojekter. Her under kan du se en simpel oversigt over
nogle af de egenskaber produktet har, og som vi gerne vil slå et
ekstra slag for.

Vejrbestandige

UV-resistente

Ikke-absorberende

Rådner ikke

Ingen vedligehold

Graffiti fjernes nemt

Bearbejdes nemt

Fleksible

10 års garanti

Gennemtestet produkt
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Uforgængelige

- Kontakt os for et uforpligtende tilbud -

Plastplanker ApS — Mølleskovvej 4, 7451 Sunds, Danmark
Tlf.: + 45 23 93 45 16 E-mail: info@plastplanker.dk CVR-nummer: 36935847
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