
KOMPOSITTRALL KIRKEDAL HEIMDAL
HEIMDAL från Kirkedal är den senaste komposittrallen på marknaden. En mycket vacker och verklighetstrogen high-end 
produkt. Plankan är dubbelsidig med färg-varianterna Svart/Grå eller Ek/Hardwood. Den dubbelsidiga plankan ger fördelen 
att du själv väljer färg genom att vända plankan. Om du vill ändra utseendet på din terrass efter ett antal år, sedan görs 
det enkelt genom att vända plankan så att undersidan kommer fram.

HEIMDAL är tillverkad med luftflödeshål, vilket gör att plankan hålls svalare och även minimalt - eller inga möjligheter 
till storleksförändringar. Detta minimerar risken för att plankan ändrar storlek vid temperaturskillnader. HEIMDAL är
UV-skyddande och Co-extruderad, vilket gör plankan en extrem hållbarhet - och med bra färgbeständighet. 
Dessutom är HEIMDAL komposittrall extremt reptålig och tålig mot märken, smuts, fläckar, rödvin mm. 

Produktinformation

Art nr. Dimension Färg:   Antal per pall: 

2262790 22x130x4000 mm Black/Grey 136 stk.
2262794 22x130x6000 mm Black/Grey 119 stk.
2262802 22x130x4000 mm    Oak/Hardwood 136 stk.
2262806 22x130x6000 mm Oak/Hardwood 119 stk.
2262796 22x200x4000 mm Black/Grey   90 stk.
2262797 22x200X6000 mm Black/Grey   75 stk.
2262803 22x200x4000 mm Oak/Hardwood   90 stk.
2262807 22x200X6000 mm Oak/Hardwood   75 stk.
2262799 22x300x4000 mm Black/Grey   57 stk.
2262800 22x300x6000 mm Black/Grey   48 stk.
2262805 22x300x4000 mm Oak/Hardwood   57 stk.
2262808 22x300x6000 mm Oak/Hardwood   48 stk.
 
Art nr. Produkt    Dimension Färg:         Antal per pall:  

1841018 Clips 20x40 mm Black 100 stk./pk.
1882793 Startbeslag 20x30 mm  50 stk./pk.
1882794 Slutbeslag 20x40 mm   50 stk./pk.
1868998 Lång bits TX15 15x50 mm  2 stk.
1823274 Regel i komposit 50x30x4000 mm Black 1 stk.
2140918 T-clips 50x40 mm Black 50 stk./pk.
1826540 Kirkedal rengörningsmedel 0,75 ltr./pr. 40-50 m2  1 stk.
2145990  Teflonunderlägg för 
 skydd av trall, 20, 25 och 40mm (8st av varje)  24 stk. pr. ps.

Vikt  

22x130 mm   2,56 kg/mtr.
22x200 mm   4,16 kg/mtr.
22x300 mm   6,22 kg/mtr.

HEIMDAL finns i storlekarna 22x130, 
22x200 och 22x300mm i både 4 och 
6 meters längder. Trallen är helt kvistfri 
med vacker varierande trästruktur som 
gör trallen väldigt verklighetstrogen.

HEIMDAL är tillverkad av 60% poppel,
30% HDPE och 10% bindemedel och
alltså 100% fri från bambu. KIRKEDAL 
HEIMDAL Komposittrall är helt unika på 
marknaden med längder på 6 meter och 
bredd upp till 300mm, detta ger ett 
exklusivt uttryck och du slipper skarvar.

Trallen ska endast rengöras med vatten 
och KIRKEDAL Rengörningsmedel, 
impregnera aldrig HEIMDAL.
– Du slipper därmed det stora under-
hållsarbetet traditionell terrass kräver, 
under hela livstiden. Produkterna är 100% 
FSC-märkta, CE-märkta och brandklass 
C1 godkänd.

Fördelar:
• Co-extruderad yta
• 25 års garanti
• Hål för luftgenomströmning
• Reptålig yta
• Färgbeständighet
• UV-skyddande yta
• 100% FSC-certifierat 
• Enkel montering
• Vändbara plank 
• Lång hållbarhet
• Underhållsfri
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