
1

prontomagazine

Pronto Klinkerdäck® Underhållsfri

UTEPLATS
Utan att gjuta
Utan fix & fog
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Tåligt och underhållsfritt
Lätt att lägga, praktiskt 

och tål alla glada sommarfester.

Runt poolen,
på altanen,
vid uteköket,
på takterassen,
i gräset,
på uppfarten,
i bersån,
på uteserveringen.

Pronto Klinkerdäck® är ett koncept från Pronto 
Kakel som gör att man kan lägga 2cm klinker 
upphöjt på fötter istället för ett traditionellt trä-
däck. Klinker är en hårdbränd lera, och därmed 
ett naturmaterial i 2cm tjocklek. Den finns i olika 
format och utseende, med betong, kalksten, 
skiffer och träimitation. Plattorna kan även läg-
gas direkt på marken i hårdgjort underlag till 
uppfarten och direkt i gräset. Frosttåligt och helt 
underhållsfritt.  

Galler för avrinning vid 
poolen i samma material som 
övriga Pronto Klinkerdäck®
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Ardesia Skiffer  /PK-IG 103 60x60cm Kalkstenskänsla /PK-KC-215 60x60, 60x120cm

Kalkstenskänsla /PK-KC-213 60x60, 60x120cmSkifferkänsla /PK-IG-105 60x60cm

Skifferkänsla /PK-IG-104 60x60cm

Med känsla av
           trä
    kalksten
              skiffer...

Följ upp i gångarna med mindre plat-
tor i samma design. 20x20cm och 
20x40cm.

Traditionell 
stensättning 
med 2cm klinker.

Silver färgad träaltan.

Beställ prover på pronto-online.nu
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Träkänsla / PK-DC-301 Noce RTT 60x60cm Skifferkänsla / PK-IG-101 Beige RTT 60x60cm

Skifferkänsla / PK-KC-214 Norsk skiffer Alta RTT 60x60cm, 60x120cm Betongkänsla / PK-PA-409 Port Cementgrå 60x60cm

... sjödränkt ek
       betong  
          sandfärgat
       sjösten

Strandkänsla / PK-DC-309 60x60cm

aperol spritz
3 delar Prosecco
2 delar Aperol
1 del soda

Fyll ett stort glas rikligt med is.
Häll på mousserande vin 
(Prosecco), Aperol och 
toppa med soda. 
Garnera med apelsinskiva.

Cin cin!
Beställ prover på pronto-online.nu
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Lätt att lägga
-utan att gjuta

Upphöjt från 0,8-55cm.
Lätt att lägga, se hur man gör på klinkerdäck.se.
Format 40x80cm, 40x120cm, 60x60cm, 80x80cm och 
60x120cm.
Flera olika utseenden: trä, skiffer, betong och kalkstens-
liknande i olika naturliga färger.
Naturmaterial, ingen gjuten platta behövs.

Förperforerade fogdelar för 
lätt avmontering

Stark justeringsnyckel

Roterande huvud med gummiyta

Urtag för justeringsnyckel

Gängad del för höjdjustering

Klinker fot Ø 205mm
Tryckmotstånd 320m2

Säkerhetslåssystem

-utan fix&fog

Underlaget bör vara hårdgjort, t ex makadam.

Går även att lägga direkt i grus eller sand.

Även på andra hårda ytor som betong och sten.
Det går åt ca en fot till varje platta.

Pronto Klinkerdäck® kan läggas upphöjt på fötter från 0,8mm till 55cm. De lägsta 
fötterna passar för balkonger och terasser där man inte har så mycket höjd från 
platta till dörrens underkant. Varje fot är självnivellerande 5% vilket gör att under-
laget inte behöver vara helt plant. I luftspalten mellan platta och mark är det 
praktiskt att gömma sladdar och slangar. Man kan även lätt lyfta upp en platta 
för att komma till under eller helt enkelt sätta en växt i utrymmet. 
Det går även att borra hål för belysning och gör det lätt att installera. 

0,8-30mmNYTT!

Lyftverktyg, för att 
enkelt lyfta plattorna.

Dräneringshål och förperforerad fot för att
kunna skära av mot t ex vägg.

Titta gärna in på vår hemsida 
klinkerdäck.se eller kontakta 
oss för mer information.

klinkerdäck.se

Pronto Klinkerdäck® är helt underhållsfritt 
och mycket tåligt. Lämnar inga märken 
eller fläckar efter favoritkrukorna, sätt 
några eldkorgar för att värma upp som-
markvällar och lys upp i vintermörkret. Du 
slipper vara rädd för att det blir märken 
i ditt golv. 
Möjligheterna är oändliga att bygga ett 
eget utekök, runt poolen, uteplats i 
flera nivåer och en egen spahörna med 
bubbelpool. Alla slangar och sladdar 
gömmer du lätt under plattorna. 
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Plattorna läggs på fötter från 8mm till 
550mm direkt på terrassen. Klinkern är två 
centimeter tjocka och tål att belastas upp 
till 1450 kilo. Fötterna är självnivellerade och 
justerbara, därför enkelt att installera även 
vid fallet på terrassen. Det är en ”gör det 
själv produkt” och med två rimligt händiga 
människor kan man lägga 50-60 kvadrat-
meter på en dag. 

Pronto Klinkerdäck® på takterassen
eller på balkongen

Utan fix 
och fog en 
underhållsfri 
terass.
Pronto Klinkerdäck® är ett koncept som pas-
sar bra på balkonger och takterrasser.
Vill ni veta mer om redan gjorda projekt, 
fråga oss gärna. 
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Quattro Stagioni 
- fyra årstider
Pronto Klinkerdäck® är tåligt för alla årstider. 
Till skillnad från trädäck tål det strålande sol-
sken, snö, is och salt. 
Det tål även uppsluppna sommarfester 
med mat, vin och dans. 
Dessutom helt underhållsfritt. 
Inget oljande, inga stickor i fötterna och 
inga fläckar, det är bara att lata sig på ute-
platsen under alla de fyra årstiderna.



14 15

Vi hjälper dig hela vägen.
Pronto Entreprenad hjälper dig hela vägen från skiss till färdig läggning. Underlag och 
höjder stäms av och vi lämnar gärna en offert till dig. Fråga oss om referenser.

Tillsammans går vi igenom läggning, höjder och kanter innan påbörjad läggning. Pronto Entreprenad har de verktyg och maskiner som 
krävs för ett bra resultat. Anpassade poolkanter, trappor och avslut.

Titta gärna in på vår hemsida klinker-
däck.se för inspiration och tips. Här 
hittar du även några bra filmer som 
visar installationen. Använd bra verk-
tyg, det kan löna sig att hyra in bra 
såg och ett större vattenpass.
Se till att underlaget är bra innan 
läggning, glöm inte fall från huset. 
Använd 2 olika fiberdukar, både för 
ogräs och vattenavrinning.
Förbered fötter och höjder innan 
läggning. Använd rekommendera-
de clips mm.
Justera plattorna efter hand, inte 
efteråt.

Detaljerna gör helheten.
Låt ute bli inne och inne bli ute. Med samma utseende på klinkern både ute som inne gör 
huset större. Få en helhet med trappor och detaljer mellan uteplats och huset. Dessutom är 
det lättare att hålla fint med en underhållsfri altan.

Här är några tips och råd.

Eller gör det själv.

Avslut mot trappor kan man göra på 
flera sätt. T ex med en rundad kant, 45 
graders girade, limmade kanter eller 
bara en enkel rak avslutning. klinkerdäck.se
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Välkommen in till vår butik och utställning i Vellinge. 
Vi har ett stort sortiment och hjälper dig gärna.

Se våra öppettider på vår hemsida.
Är ni intresserade av prover eller information om våra 

återförsäljare kontakta oss gärna.

prontokakel.se

Pronto Kakel. Kompanigatan 29, 235 32 Vellinge 
info@prontokakel.se. Tel 040-466 460

Pronto Klinkerdäck® finns i 

flera färger och format.


