Produkt information – Färgval!
Käre kund,
Vår färgmix till de terassprofilerna/plankor i färgerna Ipé, Walnut, Brazilian Oak, Cloudy Grey, Stone Grey,
Sandy Oak, Driftwood, Rustic m.m. har ett naturligt utseende på grund av den träliknande strukturen och
färgerna som blandas. Eftersom varje trä har ett unikt växande karaktärsdrag har dem inte ett jämnt lager och
struktur, eftersom vi vill ge terassprofilerna deras egna utseende har vi medvetet valt att lyfta fram just dessa
karaktärsdragen av trä.
De valbara färgerna vi har i en enkel färg så som Beach Grey, Charcoal, Teak, Chocolate, Red Cherry med
mera reflekterar färgtonen och variationen i det naturliga träet.
Eftersom vår komposittrall är tillverkad utav 90% återvunnet material (63% naturfiber) så kommer färgton
ursprungligen ifrån naturligt trä och risskal och detta skapar skönheten i våra kompositprodukter.
Under första säsongen kan färgen bli något ljusare på grund av solens UV strålar. Hur mycket beror på
solläge, ditt färgval och moder natur. Det är också helt naturligt att en plankas färg kan variera till en annan
då det är ett naturligt levande material. Denna färgförändring är mindre synlig i våra blandade färgprofiler
jämfört med de enkla färgerna.
I synnerlighet våra små provbitar och bilder visas enbart en liten del utav en hel planka vilket är varför de
kan variera på hur det ser ut, just eftersom provbiten är en utvald del utav en hel profil.
Beroende på hur man vill ha sin terass och dess utseende, rekommenderar vi att man arrangerar och lägger ut
trallet innan montering samt i dagsljus för att kunna få en helhet och för att se färgen och strukturen samt
även för att lägga det just precis så som du vill ha det.
För mer information, besök: www.GreenPlank.se
Vänligen hälsningar,
Ditt Green Plank - Team
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