HÅLLBARA PLANK FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ,
BRA FÖR DIG - BRA FÖR OSS - BRA FÖR MILJÖN

PolyPlank AB
Polyplank tillverkar unika kompositprofiler helt utan miljögiftiga tillsatser, enligt en patenterad
process. Våra profiler tillverkas av återvunnen plast och miljömärkt kutterspån från svenska
sågverk. Vi jobbar enligt ett cirkulärt kretslopp.
Fördelarna är många:
- Miljövänlig produkt som kan återanvändas flera gånger
- Minst 30 års garanti mot röta
- Underhållsfritt material
- Klotterresistent
- Hög UV - beständighet
- Kostnadseffektiv över tid
- Spricker inte som ”vanligt” trä
- Behöver aldrig impregneras eller målas
Vi har sex stycken standardkulörer men mot tillägg kan man få vilken färg som helst.
De flesta av våra produkter har modellnamn med anknytning till Öland. Räkna hem
investeringen av PolyPlank redan vid första underhållsarbetet - exempelvis målning.
Det räcker med att spola av profilerna med en högtryckstvätt vid behov.

BORGHOLM SKÄRM

Kompositprofil - Träkänsla
Profil 25*100
Profilen används bl.a. till Ölandstaket och Borgholmskärmar. En bra modell för staketkonstruktion eller som täckbräda på fasaden. Du har alltid 30 års garanti mot röta på
våra profiler. Finns i färgerna faluröd, grön, svart, vit, grå och gul. Tjocklek: 25 mm.
Bredd: 100 mm.

Profil 25*100 Not & Spont
Det här är en smalare not & spont modell som används i allt från fasadinklädnad till
skärmväggar. Du har alltid 30 års garanti mot röta på våra profiler. Finns i standardfärgerna: faluröd, grön, svart, vit, grå och gul. Tjocklek: 25 mm. Bredd: 100 mm.

Profil 37*140 Not & Spont
Vår mest sålda modell som enbart finns med not & spont. Används som fasadinklädnad och till alla våra miljöhus och bullerplank modell Ekerum, SB 200 R och SB 300RA. Du har alltid 30 års garanti mot röta på våra profiler. Hög träkänsla. Finns i färgerna faluröd, grön, svart, vit, grå och gul. Tjocklek: 37 mm. Bredd: 140 mm.

ÖLANDSTAKET & EKERUM

Balkonger/Avskiljare
Modell Borgholm
Avskiljare för dig som lägger stor vikt vid kvalité och design. Kan beställas i höjder upp
till 2 meter. En bra lösning för till exempel balkonger. Levereras prefabricerad för enkelt
montage på plats. Ramen tillverkad i aluminium.

Modell Ekerum
Ett helt tätt plank som ofta används för att stänga ute buller. Levereras oftast i lösa
plank, för att sedan staplas i not & spont liggande eller stående. Ram och stolpe levereras i aluminium eller galvaniserad stål.

Modell Ölandsstaket
En klassisk staketlösning i enkel design. Ram och stolpe levereras i aluminium eller
galvaniserad stål. Levereras prefabricerad, för att fästas på nedgjuten stolpe/markskruv i marken.
(Alla våra system kan måttanpassas och användas med markskruv eller stolpe/gods
för nedgjutning)
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Miljöhus
Modell Halltorp
Snyggt och enkelt miljöhus med flera användningsområden, allt från återvinningshus,
tvättstuga, förvaringshus och miljöstation. Utseendet kan varieras utifrån kundens
behov. Exempel på tillval är dörr, glasparti, galler, färg, storlek, lackerade aluminiumprofiler och takmodell. Finns för olika grundmontage.

Modell Ormöga
Miljöhus med hög insyn. Kan även användas som cykelhus. Vi anpassar miljöhuset
efter kundens behov.

Modell Cykelhus Trampan
Finns i standard längderna 4, 6, 8 eller 10 meter och i färgerna faluröd, grön, svart, vit,
grå och gul.
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Bullerskydd
Vi tillverkar både absorberande och reflekterande bullerplank som uppfyller Trafikverkets
stränga krav. Våra bullerplank används både av kommuner och privatpersoner. Välj
mellan i galvat stål eller aluminium i ramen.
Bullerplank anpassas ofta efter kundens specifika krav och kan monteras som ingjuten
modell, på fundament eller på så kallad markskruv. I större projekt levererar vi prefabricerade kassettlösningar eller lösa profiler. Fråga gärna efter vår specialinformation
om Bullerplank.
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SBR 100
SBR 100 varianter kan kombineras och anpassas efter önskemål och smälter in i omgivningen på ett naturligt sätt. Skärmarnas utformning, längder och höjder kan varieras
efter behov.
Den är konstruerad efter Trafikverkets krav och för en enkel och kostnadseffektiv montering mellan HEA eller I balkar. Passar flera typer av markinfästningar. TerraWing,
Grundtuben eller ingjutning. CE märkt enligt SS EN 14388. Uppfyller bullerklass: Rw: 28,
DLR 26, Kategori B3.

SBR 100 BULLERPLANK

Trallprofiler
Modell Algutsrum & Algutsrum Plus
Modern trallprofil som finns i färgerna grafitgrå, valnötsbrun, brun, antracit och grå.
Den används ofta runt pooler. Har blank yta och blir inte hal vid kontakt med vatten.
Tjocklek: 21 mm. Bredd: 139 mm.
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Fasad
Polyplank används ofta som fasadbeklädnad och monteras på samma sätt som en
vanlig träplanka.

Bänkprofil
Modell Bänkprofil
En perfekt modell för till exempel bänkar. Tjocklek: 38 mm. Bredd: 140 mm.
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Vi bygger efter ditt behov
Alla våra system såsom ex miljöhus, bullerplank, balkonger och avskärmningar skräddarsyr vi efter ditt behov. Kontakta oss så löser vi ditt behov. Vi jobbar i cirukulärt kretslopp
med återvunnen plast och återvunnet kutterspån. Våra profiler kan återanvändas i flera
omgångar.

Färgkarta - standardkulörer. Mot tillägg kan man få vilken färg som helst.
RAL 3009
NCS S5030 Y90R

RAL 7042
NCS S6005 B20G

RAL 7021
NCS S8602 B

RAL 6011
NCS S6010 G30Y

RAL 1034
NCS S2040 Y30

RAL 9010/9016
NCS S0502-Y

Då vår materialkomposit innehåller träfibrer och består av återvunnen polyten är ovan angivna
kulörer närmast motsvarande - det går aldrig att exakt återge färgerna.

PolyPlank AB
Storgatan 123 386 35 Färjestaden +46 (0) 485 66 44 80
www.polyplank.se info@polyplank.se

