Fibo Colour Collection 0087 HANOI EM M6020

Det smarta
sättet att förnya
dina väggar

Robusta och moderna väggskivor av högtryckslaminat
med 100 % vattentät yta.
fibo.se

Fibo Marcato 2898 R SHABBY CHIC M6030

Fibo | Om företaget

Fibo startade i liten skala som en liten fabrik
för väggskivor tillverkade av norskt trä. Vår ambition var att utveckla
ett väggsystem som på ett enkelt sätt löser all våtrumsproblematik.

8 anledningar att
göra ett smartare val
• Enkel och snabb montering
• Kort monteringstid
• Låg arbetskostnad
• Mindre väntetider
• Inga gipsskivor krävs
• Miljövänligt
• 15 års garanti
• Monteringsutbildning

Fibo är överlägset kakel
på väsentliga punkter
KAKEL

FIBO

Snabb och enkel montering			
Enkel hantering			
Budgetvänligt			
Enkelt att såga			
Inget fix, ingen fogning			
Låg vikt			
Idag har Fibo blivit hantverkarnas förstahandsval vilket vi tolkar som ett kvalitetsbevis. Även om du bara planerar att renovera ett litet badrum är det tryggt att veta
att våra företagskunder väljer Fibo – när misslyckande inte är ett alternativ.
Vår kundtjänst har många års erfarenhet och teknisk expertis. Du kan räkna med
oss, oavsett om du planerar att renovera ett litet badrum eller designa ett stort
allmänt utrymme.

Litet underhållsbehov			
Tvättbart			
Färgbeständigt			
Vattentätt			
Hygieniskt			
Varm känsla			
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Vi brinner för ett
nytänkande
i skandinavisk design

Fibo väggskivor | Fördelar

Fibo Aqualock

Fibo väggskivor | Produkten

100% vattentätt*

Enklare och
kostnadseffektivare

Vi gör monteringen enklare och kostnadseffektivare för våra kunder.
Väggskivorna monteras upp till fem gånger snabbare än kakel, och kan monteras
direkt på trä- eller stålreglar eller på befintlig vägg.*

• Yta av högtryckslaminat (membran och ångspärr)
• Kärna tillverkad av 7-skikts björkplywood
• Patenterat Aqualock-system ger osynliga skarvar
• Hygieniskt, enkelt att rengöra och underhålla
• Kan monteras direkt på reglar
• Världens enda tillverkare med varierande ytstruktur

Högtryckslaminat
(funktionsmembran)

• 15 års garanti

2400 mm

7-skikts
björkplywood

Konstruktionsgodkännande: D21569 No.00 + US.00
Patent: P24306 No.00 + US.00 + EP.00
Förstärkt ångspärr

* Säkerställ en vattentät yta genom att foga alla hörn, skarvar, profiler och kanter med fogmassa.

600 mm

* I enlighet med gällande byggbestämmelser
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Med vårt patenterade Aqualock-klicklås är Fibo-väggsystemet
perfekt för både renovering och nybyggnation. Systemet gör produkten
unik och 100 % vattentät, förenklar montering och ger minimalt antal
skarvar. Ingen fuktspärr, ångspärr etc bakom väggskivorna krävs.

Från privatbostäder
till offentliga miljöer
Fibo har även stor erfarenhet av
installationer i affärsfastigheter
och offentliga byggnader.
En säker, 100 % vattentät lösning är perfekt
för intensiv användning där hållbarhet måste gå
hand i hand med prisvärdhet. Fibos produkter är
vanligt förekommande i skolor, hotell, i restauranger
samt i privatbostäder.
Vi kan försäkra att ett vattenkrig i badrummet inte
utgör något som helst problem.
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Vi förenar natur och elegans med ett nytänkande i skandinavisk inredning.
Utforska Fibos kollektion med ett stort urval av färger og strukturer. Våra olika
varianter harmonierar med de senaste trenderna när det gäller design,
finish och ytbeskaffenhet.

Fibo Kitchen Board 1066 C BLACK KM99

Ett utrymme
för kreativitet

Fibo Kitchen Board 2204 S CRACKED CEMENT K00

Fibo | Inspirerande design

Fibo Fortissimo 3091 HG DENVER WHITE F03

Ett våtrum är förmodligen byggnadens mest komplicerade
utrymme att bygga. Vår amibiton har alltid varit att utveckla ett väggsystem
som på ett enkelt sätt löser många av dessa problem.

• Enkel och snabb montering
• Minimalt underhåll och enkel rengöring
• 100% vattentät yta
Fibo är det perfekta alternativet för
våtrum och andra krävande utrymmen.
Fibo väggskivorna ger vattentäta,
hygieniska väggar i många olika färger

och utföranden. Du kan skapa ett nytt
badrum på bara några dagar, och den
vattentäta ytan kommer att bestå
i många år.

Välj mellan olika färger och strukturer.
Se fibo.se för vår fullständiga kollektion.

1532 Crescendo

7969 Saw cut

8056 Stone

Negro
Grande

Rough
Wood

Lentini
Dark

2204 Silk

4098 High gloss

2898 Rustic

Cracked
Cement

Kalahari

Shabby
Chic

2174 High gloss

0530 Extra matt

0732 Extra matt

Creme

Kingston

Zanzibar
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Ett våtrum
byggt med toppmodern
teknologi klarar allt

Fibo Colour Collection 0530 EM KINGSTON M00

Fibo | Väggskivor för våtrum

Använd Fibo Kitchen Board
som stänkskydd i köket.

Fibo Kitchen board 1066 C Black KM99 / 4091 S White Slate KM99

• Enkel och snabb montering
• Minimalt underhåll och enkel rengöring
• Osynliga skarvar
Fibo Kitchen Board är en
säker och hållbar lösning
som monteras snabbt
och enkelt.
Skivorna är vattenbeständiga, enkla
att rengöra och underhållsfria.
Du kan välja mellan många olika färger
och mönster, och skivorna kan skruvas
eller limmas direkt på befintlig vägg
enligt våra monteringsanvisningar.

4746 Stone

0194 Extra matt

Grey
Sahara

Marina
Grey Oak

4054 High gloss

4091 Slate

Milano
Antrasite

White
Slate

8053 Stone

5342 Extra matt

Lentini
Grey

Sahara

2101 High gloss

1091 Silk

Red

Rhodos
White

0901 Matt with
glossy pattern

3091 High gloss

Black
Flower

Denver
White
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Skapa ditt nya
kök på en
eftermiddag

Välj mellan olika färger och
strukturer. Se fibo.se för vår
fullständiga kollektion.

Fibo Kitchen Board 2124 HG NEW YORK BLACK KM99

Fibo | Kitchen Board

Fibo | Tillbehör och profiler

Fem gånger snabbare än kakel.
Ungefär hundra gånger enklare.

Rätt tillbehör
är halva jobbet

Enligt gjorda beräkningar går det minst fem gånger snabbare att montera
Fibo väggsystem än motsvarande kakelmaterial. Den största tidsbesparingen görs vid
förarbetet, eftersom Fibo väggskivor monteras direkt på trä- eller stålreglar
eller på varierande typer av befintlig vägg.

Fibo har ett komplett system som ger ett optimalt resultat
med utomordentligt enkel montering. De specialanpassade tillbehören
säkerställer ett perfekt och säkert resultat.

1

2
FIBO
SEAL

Mät

3
Foga & klicka fast

FIBO
CLEAN

FIBO
WIPES

FIBO
SEALING TOOL

FIBO
SCREWS

Såga

4
Torka av

Säkerställ en vattentät yta genom att foga alla hörn, skarvar, profiler och kanter med fogmassa.

Vad behöver jag?

För ett badrum på 6, 12 respektive 18 m2 behövs följande:
BADRUM 6M²

Fibo väggskivor:
Invändiga hörn:
Sockelprofiler:
Skruv:
Fibo Seal:
Fibo Clean:
Fibo Wipes:

BADRUM 18 M²

BADRUM 12 M²

18 st
4 st
5 st
200 st
4 patroner
1 st
1 st

Fibo väggskivor:
Invändiga hörn:
Sockelprofiler:
Skruv:
Fibo Seal:
Fibo Clean:
Fibo Wipes:

24 st
4 st
6 st
200 st
5 patroner
1 st
1 st

Fibo väggskivor:
Invändiga hörn:
Sockelprofiler:
Skruv:
Fibo Seal:
Fibo Clean:
Fibo Wipes:

30 st
4 st
8 st
1000 st
6 patroner
2 st
2 st

Dessutom behöver du skruvdragare, borr/hålborr för håltagning för rör, vatten- eller laserpass, tumstock/måttband och fintandad såg/cirkelsåg. Alla våra installationsanvisningar och videor finns på fibo.se
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Fibo | Säker och enkel montering

Fibo | Hållbarhet

Fibo | Vattentätt väggsystem

Teknologi sedan 1952

Vårt miljöansvar
ligger till grund för
allt vi gör

Sedan 1952 har vi förenat vårt arv av
skandinavisk natur och stil med vår vilja
att se begränsningar som en möjlighet
till förnyelse. Vi levererar årligen mer än
två miljoner kvadratmeter väggskivor
för våtrum och andra krävande miljöer.
Fibo är ledande leverantör av högkvali-

tativa, vattentäta väggsystem, och
våra produkter finns tillgängliga i hela
Skandinavien, Nordeuropa, Nordamerika
och Nya Zeeland.
Vi brinner for skandinavisk design och
utvecklar lösningar för framtiden. Vår
inställning är att rummet med mest

möjligheter alltid är det viktigaste
rummet. Oavsett om dina utmaningar
utgörs av tekniska, ekonomiska eller
kreativa aspekter kan Fibo alltid hjälpa
dig att hitta ett smartare sätt att
förnya dina väggar.

Framtaget, utformat
och tillverkat i Norge

fibo.se

Våra miljövänliga väggsystem tillverkas av PEFC-certifierat trä.
Fibo tillämpar Environmental Product Declaration (EPD) från 2014.
EPD-certifieringen är baserad på reglerna och bestämmelserna i den
internationella ISO 14025-standarden, vilket säkerställer ett världsomspännande godkännande. År 2016 investerade vi i en ny produktionslina som avsevärt minskar vår miljöpåverkan.
Mer information finns på fibo.se
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Vi har förstått att ansvarsfull och
hållbar utveckling är ett klokt affärsbeslut.
Vi väljer omsorgsfullt ut sådana
leverantörer som i alla led efterlever våra
stränga återvinningsbestämmelser.

Vil du ta skandinavisk livsstil
in i framtiden, börja med
rummet med mest möjligheter

• Inspirerande design och många olika varianter
• Säkra lösningar som är 100 % vattentäta
och perfekta för krävande miljöer
• Snabb och enkel montering med Fibo Aqualock
och våra tillbehör för ett komplett system och
ett optimalt resultat
• Hård och slitstark yta med hög motståndskraft
mot slitage och skador
• Kostnadseffektiva och prisvärda produkter

Undersök alla möjligheter på fibo.se

Fibo AB
c/o Industrivn 2
N- 4580 Lyngdal

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

@designbyfibo
@fibose

