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To trekantsformede hjørner fra
clips brækkes af og anbringes
under første bræt.
Forbor inden du skruer disse
hjørner fast.
Isæt clips i rillen.

Påskrues i en vinkel på max. 65°

Afstand ca. 6 mm mellem brædderne.

Efterfølgende brædder monteres
på samme måde.

Afslut med to trekantsformede

hjørner fra clips under sidste bræt.

Clips leveres i box á 100 stk. inkl. A2 skruer 4,0 x 45 mm. (Forbrug: 18 stk. clips/m2).
Trykimprægneret 50 x 100 mm lægte

ThermoAsk terrassebrædder 20 x 132 mm
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Monteringsfoto venligst udlånt af vores leverandør Thermory

Hurtig og nem montering:

Firmaprofil
Moelven er en norskejet koncern med rødder tilbage til 1899.
Koncernen har udviklet sig fra en traditionel savværksvirksomhed til en
moderne koncern, der spænder vidt fra det enkle ”bræt” til kompliceret
fleretagers byggeri i træ. Bæredygtighed har ganske naturligt en høj
prioritet, når der tænkes i produktion og færdige produkter.
Moelven har sin egen produktudvikling, og den helt afgørende
udvikling sker i samarbejde med vore kunder og interessenter.
Vi lader os inspirere af de krav, der stilles til både funktion og arkitektur.
Vores afsæt er altid at anvende træbaserede materialer, der hvor de
egner sig bedst.
Vi leverer træbaserede løsninger til mennesker, der skal bygge og bo
skandinavisk, og derigennem er Moelven med til at skabe gode rum.

ThermoAsk er en ny generation Thermobehandlet træ, som giver en hårdere
overflade end fyrretræ.

CC afstand 400 mm
Trykimprægneret 97 x 97 mm lægte
Trykimprægneret 50 x 100 mm lægte

Se animation af montage af
Moelven Quick-Deck på hjemmesiden.

Moelven ThermoAsk
terrasse med skjult
montage og endenot
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Moelven ThermoAsk
terrasse med skjult
montage og endenot

ThermoAsk
terrassebrædder:

Skånsom for miljøet

Der er mange argumenter for at vælge Moelven ThermoAsk: udseende,
formstabilitet, holdbarhed og totaløkonomi er blot nogle af dem.
Thermobehandlingen er skånsom for miljøet og bliver foretaget med et
lavt energiforbrug, og der tilføres ingen gasser eller kemikalier til træet
under behandlingen.
Thermobehandlingen giver ThermoAsk en smuk brunlig lød og en øget
naturlig varighed mod trænedbrydende svampe. Dette gør produktet
til et rigtig godt alternativ til eksotiske træarter.

“ Ved at vælge Moelven ThermoAsk
er du med til at værne om naturen “

•

Nem forarbejdning og montage samt evt. udskiftning af enkelt bræt

•

Ingen skruehuller til samling af skidt (undtagen ved første og sidste bræt)

•

Hvert bræt arbejder selvstændigt uden kædereaktion

•

Varighedsklasse 1 med minimum 30 års funktionstid som terrasse

•

Patinerer ubehandlet til en flot sølvgrå farve

•

Lagervare i Danmark

•

Den originale farve kan bibeholdes med terrasseolie

•

Godt alternativ til hårdttræ

•

Endenot muliggør samling imellem strøer

