
SOPRADALLE CRÉA 
& PRESTIDALLE 

TILBEHØR
OPKLODSNING

FORDELE  
 
SOPRADALLE CRÉA 

+  Hurtig og nem installation

+  Justerbar dybde

+  Én eller flere enheder kan installeres

+  Yderst æstetisk

+  Varieret vegetation

+  Mange forskellige anvendelsesmuligheder og 

udtryksformer

+  Ingen krukker eller urtepotteskjulere kræves

+  Patenteret system

 

PRESTIDALLE 

+ ÆSTETIK: IPÉ er et tropisk, meget smukt træ, der 

harmonerer perfekt til alle arkitektoniske stilarter. 

PRESTIDALLE giver et luksuriøst udseende til terrassen 

(uanset størrelse og udformning).

+  VEDLIGEHOLDELSE: IPÉ træ kræver ingen vedligeholdelse 

eller behandling. Ønskes at bevare den naturlige farve 

og glød, anbefales det at oliere fliserne umiddelbart efter 

montering. Behandles træet ikke, vil det med tiden få et 

gråt udseende.

+  HOLDBARHED: PRESTIDALLE er designet til udendørs 

brug og har en naturlig modstandsdygtighed over for vind 

og vejr samt angreb af råd og svamp.

+  DENSITET: IPÈ er meget hårdt træ, ca. 3 gange hårdere 

end eg, med en densitet på 1.300 kg/m³.

+  Enkelt og bæredygtigt system.
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SOPREMA lægger stor vægt på kvalitet og arbejder derfor i henhold til det internationalt 
anerkendte kvalitetssystem ISO EN 9001:2008z. SOPREMA forbeholder sig retten til løbende 
at ændre sammensætning og brugerbetingelser for sine produkter uden forudgående varsel 
efterhånden som viden og teknik udvikles..

SOPREMA STÅR TIL TJENESTE

Vil du i kontakt med en af vores 
sælgere? Har du brug for teknisk hjælp 

i forbindelse med montering af vores 
produkter?

Så kontakt vores kundeservice på:
+45 56 14 40 20

Du kan læse mere på
www.soprema.dk

SOPREMA A/S

Vejlevej 21
8722 Hedensted
Tlf.: +45 56 14 40 20
CVR: 32664202
info@soprema.dk
www.soprema.dk



INSTALLATIONEGENSKABER

Sopradalle Créa-modulerne (50 x 50 cm) er en nem og hurtig løsning.
Kombiner flere moduler, og skab din egen køkkenhave, en japansk 
minihave eller måske en lille blomstereng ...
Sopradalle Créa-modulerne giver dig utallige muligheder for at designe
dine egne bede. Du kan nemt justere modulernes dybde ved at 
trække dem ud eller trykke dem sammen.
Modulerne er designet til at fungere som støtte og beskyttelse mod 
rodgennemtrængning samt som vandreservoir.
 
PRESTIDALLE er en træflise (50 x 50 cm) af eksotisk træ (Green 
Ebony fra Sydamerika). Træet har åretegninger og en olivenbrun 
farve. Det eksklusive træ, også kaldet IPÉ, er et hårdt og meget 
slidstærkt træ. Træfliserne giver mulighed for at skabe en flot terrasse.
Træfliserne anvendes sammen med APURIT flisefod.

SOPRADALLE CRÉA & 
PRESTIDALLE 

Find den korrekte placering. 
1

2

3

Placer vandreservoiret nederst mellem opklodsningen. 

Foldebeholderen placeres således, at den hviler 
på opklodsningen over vandreservoiret. Sopradalle 
Créa er nu klar til beplantning.
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Træfliserne placeres på strøkonstruktion eller på 
APURIT flisefødder.

Træfliserne lægges med lidt luft imellem, da træ 
udvider sig og trækker sig sammen, når det optager 
og afgiver fugt.

Træfliserne kan lægges i mønster efter eget ønske.

Dimension (mm)  500 x 500
 

Vægt  2,4 kg/styk

Antal moduler/pakke 6 styk

SOPRADALLE CRÉA

PRESTIDALLE

Dimension (mm) 500 x 500 x 38 (2 x 19)

Opbygning 7 lameller med to understøttende lameller,  
som er fastgjort med rustfrie skruer

Antal fliser/pakke 4 styk

Antal fliser/palle 144 styk

Vægt 32 kg/m²

Opbevaring
Opbevares på plant underlag og i original emballage på 

et tørt sted (undgå sollys)

SOPRADALLE CRÉA

PRESTIDALLE


