
 
 

 
 
 
 

DE 13 FORDELE MED ALUMINIUMDÆK 
 
 

                                                                             

I flere år har styrke, vejrbestandighed, lethed og 
økologiske fordele gjort aluminium til et meget 

populært materiale til kommercielle og boligbyggeri-
projekter. For nylig er aluminium også blevet brugt til 

opførelse af udendørs terrasser, fordi det giver 
mange fordele, her er 13: 
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1. Styrke: To til tre gange stærkere end traditionelle 
materialer, der bruges til byggedæk - 
aluminiumsstrukturer er stivere og stærkere end træ. 
Bjælkerne i træ eller aluminium kan installeres mindst 
70 cm fra hinanden uden risiko for at falde ned, uanset 
vægten af de elementer, du har på din terrasse. 

 
2. Lethed: Let at håndtere, aluminium vejer 1/4 til 1/3 af 

vægten af træ. Eksempel en 5,80 meter 
aluminiumskling vejer 8 kg, en træklinge 21 kg og en 
kompositklinge af samme størrelse 25 kg.. 

 
 

3. En økologisk profil: Aluminium er ikke giftigt, og 
desuden er det allergivenligt. Det udsender ikke FOF 
(flygtige organiske forbindelser), selv ikke under dets 
første installation. Derudover kan aluminium genbruges 
perfekt. Næsten uforgængeligt, 100% af aluminiumet, 
der bruges til konstruktion af dæk, kan genbruges 
bagefter. 
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4. Insektmodstand:  Termitter, tømrermyrer, hvepse og 

andre skadedyr fristes ikke af dit aluminiumsdæk. 
 

5. : Vejrbestandighed Aluminium er ikke porøst og 
undergår derfor ingen forringelse på grund af regn 
eller sne. Vandtæt og fugtbestandig, det vil ikke vride, 
krympe, vride, revne eller hugge som træ kan. 
Ligeledes lider det ikke skader fra solen eller kulden, 
ligesom plast eller afledte materialer. Aluminium ruster 
ikke og er et ideelt materiale til stranddæk. 

 
 

6. Vandtætning: Vand siver ikke ind mellem plankerne, så 
pladsen under dækket kan bruges. 

 
7. Brandmodstand: Når det udsættes for gnister eller ild 

(f.eks. Hvis du griller på din gårdhave), vil aluminium 
ikke brænde eller smelte. 

 
8. En bemærkelsesværdig æstetik: Aluminiumsdækkene 

fås i forskellige farver, inklusive RAL Wood. 
Overfladerne er UV-resistente og forringes ikke over 
tid. 
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9. Ingen vedligeholdelse:: Vedligeholdelse af en 

gårdhave i aluminium er blot et stænk vand i ny og næ. 
Hurtigt rengjort forsvinder mad eller flydende pletter 
let. 

 
10. Greb: Aluminiumsplanker indeholder partikler, der 

forhindrer overfladen i at blive glat, når den er våd. 
Aluminiums terrassen er helt skridsikker, hvilket er 
perfekt til at dække din pool. 
 

11. Varmeledning: Aluminium har ideelle 
varmeledningsegenskaber til en gårdhave og forbliver 
kølig selv i direkte sollys. Du kan komfortabelt gå på 
det om sommeren, selv barfodet. 

 
12. Overholdelse af standarder: Aluminiumsplanker 

opfylder de standarder, der er pålagt i den lokale 
bygningskodeks. (CEE 

 
13. Holdbarhed: Holdbar og stærk, aluminium bevarer 

sit udseende og funktionalitet i mange år fremover. 
Dens modstand over tid gør det til en ekstremt 
langvarig investering. 
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