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LIVING OF SCANDINAVIA

Green Combo
Tänk nytt och innovativt. Bygg ansvarsfullt & bekymmersfritt.
BPC (Bamboo Plastic Composite) är nya miljövänliga utomhusgolv med lång livslängd och tidlös design. Perfekt till altaner, terasser, staket, garageuppfarter, bryggor, broar och alla andra sammanhang där man vill ha ett
slitstarkt och bekymmersfritt alternativ. Golven är i princip underhållsfria, smuts och alger är bara att spola av.
Att materialet är motståndskraftigt mot väta, skadeinsekter och UV-strålning, innebär dessutom att du får ett
golv som inte spricker, ruttnar eller bleks av solen.

Green Combo

Green Combo finns nu även i bredden 240 mm vilket ger mindre skarvar,
snabbare montering och ett mer exklusivt intryck. Kombinationen av
bredd och ytskikt gör Green Combo till ett unikt golv på marknaden.
Golven är enkla att såga, bearbeta och montera vilket innebär att du
sparar både tid och pengar. Golven kan kombineras med regelverk i
samma material och färg.
Materialet i golven består av återvunnen PET-plast samt bambuspill –
ett naturligt miljöval. Då bambuspill är mycket hårdare än träspill blir
resultatet ett hårdare golv som stänger ute fukt och smuts bättre.

Green Combo - Marmor

För att få fram det vackra marmorerade intrycket, integreras färgerna
och ytstrukturen redan i tillverknings processen. Resultatet blir ett golv
med ett vackert djup och en livfullt design. Golvet har också en kraftigare och djupare struktur vilket gör det till ett av de vackraste och mest
slitstarka golvet på marknaden.

Green Combo Advance

Våra Advancegolv är framtagna med en helt ny teknik. Golven är massiva,
genomfärgade och avstöter helt fukt och föroreningar. Golven beläggs
med ett speciellt ytskikt som ger ett extra starkt skydd mot yttre påverkan och skapar en unik och mycket vacker lyster i ytfinishen där golvets
trästruktur och ådring framträder tydligare.
Beläggningen motverkar också slitage på ytan vilket innebär att
strukturen på golvet håller längre än ett obehandlat golv.
Green Combo Advance finns i flera olika färger.
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