Fibo Colour Collection 0087 HANOI EM M6020

Den smarte
måde at forny
væggen

Solide og moderne vægpaneler med 100% vandtæt overlade.
fibosystem.dk

Fibo Marcato 2898 RU SHABBY CHIC M63

Fibo | Om selskabet

Fibo vægpaneler | Fordele

Vi brænder for
nyskabning og
skandinavisk livsstil

8 grunde til at gøre
et smartere valg

Fibo udkonkurrerer
liser på lere områder
FLISER

Hurtig og enkel montering
Enkel håndtering
Budgetvenlig totalomkostning
Ingen liseklæb
Selv om Fibo startede beskedent, har fokus på innovation altid været vores stærkeste
drivkraft. I vådrum er der ikke plads til fejl. Selv om du bare skal renovere et lille bad,
er det betryggende at vide, at både bygherre, ofentlige udbydere og professionelle
håndværkere vælger Fibo.
Hos os har alle kundebehandlere solid teknisk kompetence fra mange års erfaring
med vådrum. Uanset udfordring kan du regne med os, hvad enten det gælder det
lille gæstebadeværelse eller den næste renovering af skolens baderum.

Lav vægt
Minimal vedligeholdelse
Vaskbar
Farvebestandig
Vandtæt
Hygiejnisk
Enkelt at tilskære

FIBO

Fibo | Den smarte måde at forny væggen

Fibo startede som en lille producent af vægpanel,
men har udviklet sig til en virksomhed, med ambitioner om at producere
vægpaneler, der løser udfordringer knyttet til vådrum.

• Enkelt at montere
• Kort monteringstid
• Kort driftsafbrydelse
• Let at holde rent
• Sikker og MK godkendt løsning
• Gunstig Total økonomi
• Miljøvenlig
• 15 års garanti

Fibo vægpaneler | Produktet

Fibo Aqualock

Enkelt &
omkostningsefektivt

100% vandtæt*

• Overlade i højtrykslaminat
• Specialudviklet 9mm kerne af 7-lags birkeinér
• Patenteret Aqualock for enkel montering og
stort set usynlige samlinger
• Hygiejnisk, enkelt at rengøre og vedligeholde
• Kan monteres direkte på træunderstøtning
Højtrykslaminat

• Verdens eneste tilbyder af vægpanel med
synkroniseret overlade i 3D-design
• 15 års garanti
2400 mm

7-lags birkeinér

Designgodkjenning: D21569 No.00 + US.00
Patentgodkjenning: P24306 No.00 + US.00 + EP.00
Forstærket fugtspærre

* For at sikre en vandtæt overlade og et godkendt bad, må monteringen
altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende monteringsvejledning.
600 mm

*) I henhold til gældende byggeregler.

Fibo | Den smarte måde at forny væggen

Fibo vægpanel er udviklet til at monteringen skal være enkel og efektiv for vore kunder.
Vægsystemet kan monteres op til fem gange hurtigere end liser. Panelerne kan
fæstnes på træ- eller stålskelet, eller på eksisterende væg*.

Vores Aqualock kliklås-patent gør Fibo vægsystem til det perfekte valg
for både renovering og nybyg. Det unikke vægsystem giver en 100% vandtæt
overlade, forenkler monteringen og gør fugen stort set usynlig. Det er
heller ikke nødvendig med fugtspærre eller anden type vandtæt
membran bag panelerne.

En kilde til kreativitet

Fibo Kitchen Board 1066 C BLACK KM99

Fibo Kitchen Board 2204 S CRACKED CEMENT K00

Fibo | Inspirerende design

I vores kollektion forener vi det naturlige med det stilrene. Her kan du vælge fra
en palette af forskellige design, farver og strukturer. Lad dig inspirere til kreativitet,
og indret med de nyeste trends indenfor skandinavisk design.

Med en 100% vandtæt løsning er Fibo det
sikre valg, hvad enten det gælder venskabelig vandkrig eller den hårde budgetkrig.
Vi har en lang erfaring som leverandør til næringsliv og den
ofentlige sektor. Kombinationen af høj slidstyrke og lav risiko,
giver god valuta for pengene. Ikke mindst i områder med
megen traik. Løsningerne fra Fibo kan du inde overalt - som
designelementer i restauranter, på badeværelser i skandinaviske hotelkæder, på skoler - og i tusindvis af private hjem.

Fibo | Den smarte måde at forny væggen

Fra private hjem til
ofentlige rum

Fibo Fortissimo 3091 HG DENVER WHITE F03

Et vådrum klædt
i teknologiske løsninger
er klar til alt

• Hurtig og enkel montering
• Minimal vedligeholdelse og enkel rengøring
• 100% vandtæt overlade
Fibo er et perfekt valg for vådrum og
andre krævende områder. Med Fibo
vægsystem får du vandtætte, hygiejniske vægge i et stort udvalg af farver,
lisestørrelser og overladestrukturer.

På få dage kan du skabe et nyt bad,
som du vil have glæde af i mange år,
takket være den stærke og vandtætte
overlade.

Vælg blandt en række farver og strukturer.
Se fibosystem.dk for fuldstændig udvalg.
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7969 Saw cut
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Fibo | Den smarte måde at forny væggen

Vådrummet er et af de mest krævende rum i byggeriet. Vi har gjort det til vores
fornemmeste opgave at inde de bedste løsninger til de største udfordringer.
Derfor bliver Fibo ofte valgt til de mest krævende områder.

Fibo Colour Collection 0530 EM KINGSTON M00

Fibo | Vægpaneler til vådrum

Skab et nyt
køkken på en
eftermiddag
Fibo Kitchen board 1066 C Black KM99 / 4091 S White Slate KM99

•
•
•
•

Hurtig og enkel montering
Minimal vedligeholdelse
Enkel rengøring
Flotte samlinger
Sikker og slidstærk
på en enkel måde.
Fibo Kitchen Board er vedligeholdelsesfri,
tåler vand og er enkel at rengøre. Vælg
fra et stort udvalg i farver og design.
Montér panelerne direkte på den
eksisterende køkkenvæg i henhold
til vores monteringsanvisning.

4746 Stone

0194 Extra matt

Grey
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4054 High gloss
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8053 Stone
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2101 High gloss

1091 Silk
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Rhodos
White

0901 Matt with
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3091 High gloss
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Fibo | Den smarte måde at forny væggen

Med Fibo Kitchenboard til væggen mellem
bordplade og overskab får du et nyt og
hygiejnisk køkken på nogle få timer.

Vælg blandt en række farver og strukturer.
Se fibosystem.dk for fuldstændig udvalg.

Fibo Kitchen Board 2124 HG NEW YORK BLACK KM99

Fibo | Kitchen Board

Fibo | Tilbehør og proiler

Fem gange hurtigere end liser.
Omtrent hundrede gange enklere.

Rigtig tilbehør
er det halve arbejde

I følge beregninger går montering af Fibo vægpanel mindst fem gange hurtigere end at
montere liser på et tilsvarende areal. Mest tid sparer du på grundarbejdet - Fibo kan nemlig
monteres direkte på en trækonstruktion eller på forskellige typer eksisterende vægge.

For at gøre monteringsarbejdet så enkel som muligt, tilbyder Fibo et komplet sortiment
med specialtilpasset tilbehør, som sikrer et perfekt og sikkert resultat.

1

Fibo | Den smarte måde at forny væggen

Fibo | Sikker og enkel montering

2
FIBO
SEAL

Mål

3

FIBO
CLEAN

FIBO
SEALING TOOL

FIBO
SCREWS

Sav

Hvad har jeg behov for?

4

Vejledende materialer til 6, 12 eller 18 m2 badeværelse.
BAD 6M²

Fug & Klik

FIBO
WIPES

Tør af

For at sikre en vandtæt overlade og et godkendt bad, må monteringen altid ske i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende monteringsanvisning.

BAD 18 M²

BAD 12 M²

Fibo vægpanel:
Indvendige hjørner:
Sokkelproiler:
Fibo Skruer:
Fibo Seal:
Fibo Clean:
Fibo Wipes:

18 stk.
4 stk.
5 stk.
1 æske af 200 stk.
4 stk.
1 stk.
1 stk.

Fibo vægpanel:
Indvendige hjørner:
Sokkelproiler:
Fibo Skruer:
Fibo Seal:
Fibo Clean:
Fibo Wipes:

24 stk.
4 stk.
6 stk.
2 æsker af 200 stk.
5 stk.
1 stk.
1 stk.

Fibo veggpanel:
Innvendige hjørner:
Sokkelproiler:
Fibo Skruer:
Fibo Seal:
Fibo Clean:
Fibo Wipes:

30 stk.
4 stk.
8 stk.
1 æske af 1000 stk.
6 stk.
2 stk.
2 stk.

Hertil kommer værktøj som boremaskine, bor evt. hulbor/kopbor, vaterpas/laser, målebånd, tommestok,
intandet sav/rundsav. Alle monteringsanvisninger og ilm er tilgængelige på fibosystem.dk

Fibo | Vandtæt vægsystem

Fibo | Bærekraft

Vådrumsteknologi
siden 1952

Vi har vort eget
bærekraftsmål

leverer vi mere end to millioner m2
vægpanel hvert år, til vådrum og andre
kævende rum. Fibo er i dag den førende
leverandør af vandtætte vægsystemer,
og indes på markedet i Skandinavien,

Nord-Europa, Nord-Amerika og New
Zealand. Uanset, hvor vi leverer, leverer
vi det samme: Den smarte måde at
forny dine vægge på!

Opfundet, designet
og produceret i Norge.
fibosystem.dk

Vore miljøvenlige vægsystem er lavet af PEFC-godkendt træ. Fra og
med 2014 har Fibo haft en miljødeklaration (Environmental Product
Declaration - EPD). Miljødeklarationen er baseret på principper og
regler fra den internationale ISO 14025-normen, som garanterer godkendelse over hele verden. I 2016 investerede Fibo i en ny produktionslinje, som vil give en endnu kraftigere reduktion i vores miljøaftryk.
Læs mere på fibosystem.dk

Fibo | Den smarte måde at forny væggen

Helt siden 1952 har vi set på enhver
udfordring som en mulighed til nyskabning. Vort vægsystem er netop udviklet
for at ethvert rum skal være et mulighedernes rum, uanset udfordring. I dag

Vi tror at en ansvarlig og bærekraftig
udvikling også er en klog måde at drive
forretning på. Derfor styrer vi mod lavest
muligt udslip, og er opmærksomme på at
vore leverandører efterlever strenge genbrugskrav i alle led. Vi arbejder med naturmaterialer og derfor er miljøforpligtelse
fundamentet i alt hvad vi gør.

Vi indretter
skandinaviske
mulighedsrum
• Stort udvalg af inspirerende design
• 100% vandtæt og komplet vægsystem
• Fibo Aqualock forenkler monteringen og giver stort
set usynlige samlinger
• Hurtig og enkel montering
• Høj slidstyrke og enkel vedligeholdelse
• Omkostningsfornuftig totalløsning
• Flot resultat

Læs mere på fibosystem.dk

Fibo AS
Industriveien 2
N- 4580 Lyngdal

Tel.:
+47 38 34 33 00
E-mail: post@ibosystem.com

@designbyibo
@ibotrespo

