
WIMEX

TERRASSER  

DK / 1. MARTS 2018





INDHOLD
EasyPlank Art ...........................................................................................................4

Terrassesortiment ......................................................................................................4

Farver ............................................................................................................................4

Egenskaber ...................................................................................................................5

EasyPlank+  ...............................................................................................................8

Terrassesortiment ......................................................................................................8

Farver ............................................................................................................................8

Egenskaber ...................................................................................................................9

Nordic Deck Shield............................................................................................... 10

Terrassesortiment ................................................................................................... 10

Farve ........................................................................................................................... 10

Egenskaber ................................................................................................................ 11

Nordic Deck ............................................................................................................ 14

Terrassesortiment ................................................................................................... 14

Farver ......................................................................................................................... 14

Egenskaber ................................................................................................................ 15

Cosmo Deck ............................................................................................................ 18

Terrassesortiment ................................................................................................... 18

Farver ......................................................................................................................... 18

Egenskaber ................................................................................................................ 19

Tilbehør - afslutninger ...................................................................................... 20

Tilbehør - montagebeslag ................................................................................ 21

Rengøring og pleje ............................................................................................... 22

Der tages forbehold for trykfejl.



4

EasyPlank Art / Granit

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

BrownAntiqueNeroGranit

EASYPLANK ART

WPC terrassebrædder med unik overflade 
EasyPlank Art blev tilføjet i sortimentet i 2017 og er det bræt der skiller sig mest ud på design og egenskaber. EasyPlank Art har en helt unik 
overflade, der med sin multicolour effekt giver et meget livagtigt og eksklusivt udseende. EasyPlank Art er produceret efter ny teknologi inden-
for WPC terrasser, hvor brættet består af en inder- og en ydre kerne. Dette giver en stærkere og mere modstandsdygtig overflade.

EasyPlank Art leveres i to designs, Nero/Granit og Antique/Brown - alle fire sider efterligner træstruktur. Strukturen kommer fra den ekstra 
overflade som EasyPlank Art er belagt med.

Hvis man ønsker en stærk og ekstraordinær terrasse vil EasyPlank Art være det helt rigtige valg.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype
Dimension

mm
Længde

standard (m) Tværsnit
Forbrug

lbm/m2

Forbrug
Antal PreLoad®  

clips/m2 Standardfarver

400 22 x 142 3,60 6,71 17 Granit/Nero, Antique/Brown

FARVER
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EGENSKABER
KVALITET
EasyPlank Art er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE) samt addi-
tiver. Terrassebrædderne er 100% fri for bambus. EasyPlank Art kan 
bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

EasyPlank Art rådner ikke og ved korrekt montering samt normal 
privat brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent).

Brædderne leveres i standardstørrelse på 22 x 142 x 3600 mm og 2 
designs.

EasyPlank Art skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes 
at,

 / nedbør indimellem betyder skjolder.
 / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. EasyPlank 
Art er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
 /  blomsterkrukker og andre møbler vil sætte mærker.
 / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor, fx i form af 
ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

EasyPlank Art er nyeste teknologi indenfor WPC. "Capped" teknologi-
en består af en inder- og en ydre kerne. Inderkernen er lavet af vores 
traditionelle WPC. Den ydre kerne omslutter produktet hele vejen 
rundt "capped".  

Dette giver forbedrede egenskaber:

 / Markant stærkere overflade, der er mere modstandsdygtig over-
for madaffald, fedtpletter og rødvin.
 / Bedre farveægthed (og dermed mindre farvetab).
 / Nyt smukt design

TOLERANCER
Det skal påregnes at produktet kan variere ±0,8 mm på tykkelse 
og bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne 
længde.

Da EasyPlank Art er lavet med en multicolour overflade, skal det for-
ventes at der vil være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig 
farvetab af brædderne, dog mindre end traditionel WPC.

MONTAGE
For at opretholde produktgarantien, skal EasyPlank Art altid monteres 
med originalt tilbehør.

EasyPlank Art findes i 2 designs, begge med to retsider træstruktur, 
Nero/Granit og Antique/Brown og monteres med den ønskede over-
flade.

EasyPlank Art har en middel bæreevne og kan monteres med en 
strøafstand på maksimalt 400 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og op-
holdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 100 mm, når montagen skal i anden 
vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk

EasyPlank Art / Granit

EasyPlank Art / Granit



EasyPlank Art / Granit
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EASYPLANK+ 

WPC terrassebrædder med ekstra bæreevne
EasyPlank+ har været en del af sortimentet siden 2014, hvor man opgraderede den almindelige EasyPlank med forstærkede fibre for at opnå en 
højere bæreevne (op til maks. 600 mm c/c). EasyPlank+ er dermed det bræt med den bedste bæreevne og kan derfor benyttes i projekter, hvor 
de fleste andre kompositprodukter på markedet ikke kan være med.

Med EasyPlank+ får man et produkt med suveræn styrke og den leveres i en klassisk mat overflade i et stilrent look. 

EasyPlank+ / Granit, profil 600

TERRASSESORTIMENT

Profiltype
Dimension

mm
Længde

standard (m) Tværsnit
Forbrug

lbm/m2

Forbrug
Antal PreLoad®  

clips/m2 Standardfarver

600 25 x 140 4,80 6,80 12 Granit

Granit

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

FARVER
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EGENSKABER
KVALITET
EasyPlank+ er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE), glasfibre samt 
additiver. Terrassebrædderne er 100% fri for bambus. EasyPlank+ kan 
bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

EasyPlank+ rådner ikke og ved korrekt montering samt normal privat 
brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent)

Brædderne leveres i standardstørrelse på 25 x 140 x 4800 mm.

EasyPlank+ skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes 
at,

 / nedbør indimellem betyder skjolder.
 / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. EasyPlank+ 
er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
 / blomsterkrukker og andre møbler vil sætte mærker.
 / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor fx i form af 
ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

Da EasyPlank+ er børstet kan pletter og ridser nemt bearbejdes med 
sandpapir.

TOLERANCER
Det skal påregnes at produktet kan variere ±0,8 mm på tykkelse 
og bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne 
længde.

Da EasyPlank+ er produceret hovedsageligt af træ, skal det forventes 
at der vil være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig 
farvetab af brædderne.

MONTAGE

For at opretholde produktgarantien, skal EasyPlank+ altid monteres 
med originalt tilbehør.

EasyPlank+ findes i 1 design med glat børstet retside samt en rillet 
børstet og monteres med den ønskede overflade. - flere er på vej.

EasyPlank+ har en høj bæreevne og kan monteres med en strøafstand 
på maksimalt 600 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og op-
holdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 10 cm, når montagen skal i anden 
vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk
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Nordic Deck Shield / Dark

NORDIC DECK SHIELD

Nyeste teknologi indenfor Wimex terrassebrædder
Nordic Deck Shield er det nyeste terrassebræt i Wimex’ produktsortiment fra 2018. Brættet leveres i et nyt og lækkert design, og fås i 3 nye 
flotte farver; GreyMix, TeakMix og Black. Som farvenavnene antyder er de et mix af flere farver, der er med til at skabe et interessant og mere 
naturtro udseende.

Nordic Deck Shield er et stærk forbedret bræt på flere parametre:

 / Stærkere overflade der er mere modstandsdygtig overfor madspild, fedtpletter, rødvin, etc.
 / Mindre fugtoptag
 / Større farveægthed – bleger mindre
 / Ny semi-massiv opbygning med runde huller

Nordic Deck Shield er derfor med den nyeste udvikling inden for terrassebrædder et sikkert valg, når man vælger kompositterrasse.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype
Dimension

(mm)
Længde

 (m)  Tværsnit 
Forbrug

lbm/m2

Forbrug
Antal PreLoad 

clips/m2 Standardfarver

Profil 150  22 x 140 3,6 6,80 17 GreyMix - TeakMix - Black

FARVE

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

BlackTeakMixGreyMix
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EGENSKABER
KVALITET
Nordic Deck Shield er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE) samt 
additiver. Terrassebrædderne er 100% fri for bambus. Nordic Deck 
Shield kan bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

Nordic Deck Shield rådner ikke og ved korrekt montering samt normal 
privat brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent)

Brædderne leveres i standardstørrelse på 22 x 140 x 3600 mm og 3 
farver - GreyMix, TeakMix og Black.

Nordic Deck Shield skal i lighed med alle andre terrasse produkter 
forventes at,

 / nedbør indimellem betyder skjolder. 
 / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. Nordic 
Deck Shield er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
 / blomsterkrukker og andre møbler kan sætte mærker.
 / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor, fx i form af 
ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

TOLERANCER
Det skal påregnes at produktet kan variere ±1 mm på tykkelse og 
bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne læng-
de.

Da Nordic Deck Shield er lavet af naturmaterialer, hovedsageligt 
træfibre, skal det forventes at der kan være nuanceforskel brædderne 
imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig 
farvetab af brædderne.

MONTAGE
For at opretholde produktgarantien, skal Nordic Deck Shield altid 
monteres med originalt tilbehør.

Nordic Deck Shield har 2 retsider, en rillet og en med træstruktur og 
monteres med den ønskede overflade.

Nordic Deck Shield har en middel bæreevne og kan monteres med en 
strøafstand på maksimalt 400 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og op-
holdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 100 mm, når montagen skal i anden 
vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk

Nordic Deck Shield / GreyMix





Nordic Deck Shield / TeakMix
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Nordic Deck / Grey

NORDIC DECK

WPC terrassebrædder til den bedst mulige pris
Nordic Deck har været en del af vores produktsortiment siden 2011, og er efterhånden blevet et velkendt bræt i branchen. Nordic Deck er et 
oplagt valg, når man ønsker en god terrasse, der kræver minimal vedligeholdelse til den bedst mulige pris.

Med Nordic Deck får man et klassisk terrassebræt der er børstet/pudset på den ene side og rillet på den anden side, så man har mulighed for at 
vælge lige den profil der passer bedst i ens stil. Den børstede/pudsede overflade giver et flot mat look – helt i nordiske traditioner.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype
Længde 

standard (m)
 Dimension 

(mm)  Tværsnit 
Forbrug

lbm/m2

Forbrug
Antal PreLoad 

clips/m2 Standardfarver
Profil 101 3,6 - 4,0  23 x 146 6,54 17 Grey - Dark - Red

FARVER

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

RedDarkGrey
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EGENSKABER
KVALITET
Nordic Deck er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE) samt additiver. 
Brædderne er 100% fri for bambus. Nordic Deck kan bortskaffes som 
brændbart på lokal genbrugsstation.

Nordic Deck rådner ikke og ved korrekt montering samt normal privat 
brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent).

Brædderne leveres i 23 x 146 x 3600 mm og tre farver - Grey, Dark 
og Red.

Nordic Deck skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes 
at:

 / nedbør indimellem betyder skjolder.
 / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. Nordic 
Deck er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
 / blomsterkrukker og andre møbler vil sætte mærker.
 / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor fx i form af 
ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

TOLERANCER
Det skal påregnes at produktet kan variere ±1 mm på tykkelse og 
bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne læng-
de.

Da Nordic Deck er lavet af naturmaterialer, hovedsageligt træfibre, 
skal det forventes at der kan være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig 
farvetab af brædderne.

MONTAGE
For at opretholde produktgarantien, skal Nordic Deck altid monteres 
med originalt tilbehør.

Nordic Deck har 2 retsider, en rillet og en glat pudset og monteres 
med den ønskede overflade.

Nordic Deck har en middel bæreevne og kan monteres med en strøaf-
stand på maksimalt 400 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og op-
holdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 100 mm, når montagen skal i anden 
vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk

Nordic Deck / Red





Nordic Deck / Grey



Cosmo Deck / Grå
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COSMO DECK

WPC terrassebrædder med egetræsfibre
Cosmo Deck har været en del af produktsortimentet siden 2013 og er det helt rigtige valg når man ønsker en terrasse, der kræver minimalt 
vedligehold og som holder i mange år. Cosmo Deck er særligt kendetegnet ved, at den har en overflade med træstruktur på den ene side og 
riller på den anden. 

Derudover har Cosmo Deck et mere nistret udseende end de øvrige brædder i sortimentet. Dette skyldes at træfibrene er lidt grovere og kom-
mer fra egetræ. Egetræsfibrene er med til at sikre en rigtig god farveægthed og giver samtidig et flot og rustikt udtryk.

TERRASSESORTIMENT

Profiltype
 Dimension  

(mm)
 Længde  

(m)  Tværsnit 
Forbrug

lbm/m2

Forbrug
Antal PreLoad 

clips/m2 Standardfarver
Profil 125 23 x 146 3,6 6,54 17 Grå - Koks - Rød

FARVER

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farveægte.

RødKoksGrå
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EGENSKABER
KVALITET
Cosmo Deck er lavet af træfibre, genbrugsplast (HDPE) samt ad-
ditiver. Terrassebrædderne 100% fri for bambus. Cosmo Deck kan 
bortskaffes som brændbart på lokal genbrugsstation.

Cosmo Deck rådner ikke og ved korrekt montering samt normal privat 
brug, har plankerne en lang levetid (fysisk udtjent).

Brædderne leveres i standardstørrelse på 23 x 146 x 3600 mm og tre 
farver.

Cosmo Deck skal i lighed med alle andre terrasse produkter forventes 
at,

 / nedbør indimellem betyder skjolder.
 / enhver udendørs overflade er vært for alger/skimmel. Cosmo 
Deck er vært, men ikke fødekilde for alger/skimmel.
 / blomsterkrukker og andre møbler vil sætte mærker og ridser.
 / livets gang, ophold og aktiviteter sætter sine spor, fx i form af 
ridser og skrammer i større eller mindre omfang.

Da Cosmo Deck er børstet/pudset kan pletter og ridser nemt bearbej-
des med sandpapir.

TOLERANCER
Det skal påregnes at produktet kan variere ±1 mm på tykkelse og 
bredde, samt mindre afvigelser kan forekomme på den angivne læng-
de.

Da Cosmo Deck er lavet af naturmaterialer, hovedsageligt træfibre, 
skal det forventes at der kan være nuanceforskel brædderne imellem.

Der vil indenfor bræddernes første leveår, forekomme en naturlig 
farvetab af brædderne og træstrukturen vil kunne miste lidt dybde.

MONTAGE
For at opretholde produktgarantien, skal Cosmo Deck altid monteres 
med originalt tilbehør.

Cosmo Deck har 2 retsider, en rillet og en træstruktur og monteres 
med den ønskede overflade.

Cosmo Deck har en middel bæreevne og kan monteres med en strøaf-
stand på maksimalt 400 mm c/c.

Dette gør sig gældende for almindeligt brug til private gang- og op-
holdsarealer, monteret ved 90 graders montage på strøerne.

Strøafstanden skal mindskes min. 100 mm, når montagen skal i anden 
vinkel end 90 grader og/eller ved kommercielt/offentlig brug.

Husk altid at finde gældende montagevejledning på wimex.dk

Cosmo Deck/ Koks
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TILBEHØR - AFSLUTNINGER

Varenr. 
Dimension 

(mm)
Længde 

(mm) Farve
Antal pr. 
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VINKELISTE WPC
1124197250 38 x 38 2200 Dark/Nero 10 x x

1124397250 38 x 38 2200 Grey/Granit 10 x x x

1124597250 38 x 38 2200 Red/ Terracotta 10 x x

F-LISTE ALU.
2099180582 50 x 42 3700 Antracite - x x

2099280582 50 x 42 3700 Teak/Ipe - x x

2099520582 50 x 42 3700 GreyMix - x x

F-liste Alu. kommer til foråret 2018.

DECOLISTER
1124197150 9 x 63 2200 Dark/Nero 10 x x

1124397150 9 x 63 2200 Grey/Granit 10 x x x

1124597150 9 x 63 2200 Red/ Terracotta 10 x x

ENDEKAPPER
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Varenr. 
Dimension 

(mm)
Længde 

(mm) Farve
Antal pr. 
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1610021 23 x 146 - Grey 10 x

1610022 23 x 146 - Dark 10 x

1673576 23 x 146 - Red 10 x

1687245 23 x 146 - Grå 10 x

1687246 23 x 146 - Koks 10 x

1816197050 23 x 146 - Black 10 x

1816407050 23 x 146 - TeakMix 10 x

1816527050 23 x 146 - GreyMix 10 x

STRØER WPC
11341078 25 x 40 3600 Dark/Nero - x x x x x

1034091039 40 x 60 3600 Dark/Nero - x x x x x

START/SLUT CLIPS
1128986951 10 - Rustfri 20 x x

1124986951 8 - Rustfri 20 x x x

T-CLIPS INKL. BIT
1610028 40 - Sort 100 x x x

PRELOAD T-CLIPS
1552785 30 - Sort 100 x

1552783 45 - Sort 100 x

1552796 30 - Sort 100 x

1552796 45 - Sort 100 x

TILBEHØR - MONTAGEBESLAG
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RENGØRING OG PLEJE
DAGLIG RENGØRING OG PLEJE
Sker med almindelige husholdningsredskaber og -midler. 
Sørg for at mellemrum er helt fri for nedfaldne blade og 
lignende. Almindelig fejning og/eller brug af groftvævet karklud på 
gulvskrubbe, med flydende neutral sæbe opløst i meget varmt vand, 
50 ml til 5 l vand.

MÆRKER OG RIDSER
Møbler som trækkes frem og tilbage kan efterlade mærker på bræd-
derne. Brug beskyttelse under stoleben og lignende. 

Mindre ridser og lignende kan ofte fjernes med sandpapir, korn 100. 
Vi anbefaler minimum én gang om året (dog ikke Shield og Art). Start 
altid med at forsøge på et diskret synligt sted, idet farveforskelle kan 
opstå ved brug af sandpapir. 

Plantekrukker og lignende vil efterlade skjolder og mærker. For at 
undgå dette kan man anbrige dem på en opsats.

 ALGER
Algevækst skal fjernes med et anerkendt og effektivt middel.  

Komposit er ikke som traditionelt træ. Traditionelt træ er både vært 
og fødeklide for alger, hvorimod WPC kun er vært. Dette betyder at 
en simple overfladevask, er nok til at rense overfladen. 

Vigtigt: Brug af højtryksrenser anbefales ikke, idet algeproblemet 
typisk blot spredes. 

IS OG SNE
Brædderne tåler almindelig vejsalt. 
Brug ALDRIG sneskovl eller sneskraber med metalkanter.

VÆSKESPILD OG PLETTER
Man skal behandle spild lige så hurtigt, som man vil gøre det på inden-
dørs arealer. Husholdningsmidler er oftest tilstrækkelig til at afhjælpe 
spild. Særlige problematiske pletter kan ofte minimeres med rense-
benzin (Nordic Deck, Cosmo Deck og EasyPlank+). 

RØDVIN OG BÆR 
Kom lidt blegemiddel i en spand med varmt vand (følg altid  leveran-
dørens vejledning). Skrub blidt på pletten og skyl grundigt. Det er ikke 
sikkert at pletten forsvinder helt (gælder ikke for Shield og Art). 

OLIE OG FEDT
Brug husholdningsmiddel så snart pletten opdages. Skyl efter med 
varmt vand.

BLÆKPLETTER
Blækpletter kan være permanente, men ved at skrubbe med varmt 
sæbevand kan man være heldig at pletten bliver mindre synlig. Husk at 
skylle grundigt efter.

VIGTIGT! 
Test altid på et lille ikke synligt område. 

Når terrassen er monteret kan byggestøv let fjernes effektivt 
med varmt sæbevand, groftvævet karklud og gulvskrubbe.
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Få masser af inspiration i vores online  
showrooms på :

Terrasse - www.terrasse.wimex.dk
Hegn - www.nordicfence.wimex.dk
Facader - www.nichiha.wimex.dk

eller besøg vores hjemmeside www.wimex.dk 
for at se hele vores store  
sortiment indenfor terrasser,  
hegn og facader.



Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk


