Fibo | A smart way to transform your wall

Effektive byggeprosjekter

Med Fibo veggsystem reduserer du både byggekostnader og byggetid. Du kan trygt levere
en 100% vanntett veggløsning til kunden som både er trygg, stilig og holdbar.

fibo.no | Et slitesterkt og moderne veggsystem som er 100% vanntett

Bygg et kvalitetsbad med Fibo veggsystem eller
kvalitetskjøkken med Kitchen Board fra Fibo
Fibos ambisjon er kontinuerlig produktutvikling og fokus på å tilpasse
produktet til dine ønsker og behov. Du kan kombinere våre forskjellige
design fritt etter dine egne ønsker. Design og kvalitet går hånd i hånd!
MERVERDI I ALLE LEDD
Fibos veggsystem er godkjent i henhold til Våtromsnormen. Veggpanelene kan skrus direkte på eksisterende
vegg eller stenderverk, og kan enkelt kappes og tilpasses
til ulike rom.

Veggsystemet krever hverken membran eller flisfuger.
Alle paneler leveres med vårt unike Aqualock-system og
er enkle å montere. Panelenes glatte og sterke overflate
tåler både vannsprut og store temperatursvingninger,
tørker raskt og er enkle å rengjøre. Følg monteringsanvisningene, og du er garantert et resultat
som varer i mange år.

Med Fibo veggsystem sparer du byggekostnader
og blir raskere ferdig med prosjektet som trygt kan
overlates kunden – varig og vedlikeholdsfritt.
Fibo veggsystem brukes ikke bare i private boliger,
men passer også perfekt i større private og offentlige
bygg. Du får effektive byggeprosjekter gjennom enkel
og tidsbesparende montering og derved betydelig
lavere kostnader. Økonomien, det stilige designet,
slitestyrken, miljøvennligheten og sikkerheten har gjort
produktene våre populære blant våre kunder.
Med en 100% vanntett løsning er Fibo det sikreste
valget enten det gjelder vennskapelig vannkrig eller
tøff budsjettkrig. Vi har lang erfaring som leverandør
til næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av
høy slitestyrke og lav risiko gjør veggsystemet
spesielt godt egnet til rom som skal tåle røff bruk.

SUNNERE BO- OG ARBEIDSMILJØ
Miljøbevisst produksjon er en selvfølge for oss. Derfor
oppfordrer vi til bærekraftige tiltak som gir reduksjon i
ressurs- og materialbruk. Vi bruker kun leverandører som
lever opp til våre egne krav til gjenvinning i alle ledd.
Fibo veggpanel lages av sertifisert og fornybart tre og
kommer med egne EPD´er som forteller hvilke avtrykk
de setter på miljøet. De kan brukes i miljøsertifisering av
større byggeprosjekter, og i vår årlige miljørapport kan
du følge med på hvor vi er på vei.

TRYGGHET I MER ENN 60 ÅR
Helt siden 1952 har vi jobbet for å verne om veggen
på dine våtrom. Produksjonen ligger fortsatt i Lyngdal
i Norge. Der har vi oppgradert fabrikken til å bli et
moderne lavutslippsanlegg som produserer stadig mer
vegg ved hjelp av stadig mindre energi – med redusert
avfall og økt grad av gjenvinning til nye råvarer.

STORT UTVALG AV DEKORER
Fibo veggsystem er tilgjengelig i et bredt utvalg av stilige
dekorer med forskjellige fargetoner, overflater og teksturer
som fanger det beste av moderne skandinavisk design.

Foreløpig har våre over én million installasjoner tatt
oss med ut av Norge til Skandinavia, Europa, NordAmerika og Australia. Fortsatt er innovasjonen
den viktigste drivkraften vi har.

Se full kolleksjon på fibo.no.

Fordi veggen er målet.
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Veggsystem som holder vann

Veggpanel

Med Fibo får du en trygg løsning som er 100% vanntett med alle nødvendige
godkjenninger for våtrom. Systemet leveres som en komplett løsning med tilbehørsprodukter og profiler, som forenkler monteringen og sikrer et perfekt og trygt resultat.

Kitchen board

600 mm

Fibo skruer og profiler som
sikrer enkel montering

+
Fibo Seal som forsegler
og gir et vanntett resultat

580 mm

Fibos tilpassede
monteringsverktøy

+

2400 mm

Fibo vaggpaneler
med Aqualock

+

3020 mm

+

Fibos tilpassede
rengjøringsprodukter

Profiler

GODT VERKTØY OG RIKTIG
TILBEHØR ER HALVE JOBBEN
Vårt monteringstilbehør og våre profiler er spesialdesignet for riktig montering av våre produkter,
og sikrer et vanntett og trygt resultat.
Vi anbefaler at du leser installasjonsinstruksjonene
nøye og ser installasjonsvideoene våre på fibo.no for
å sikre korrekt installasjon. Med riktig installasjon
gir vi 15 års garanti på veggpanelene våre.
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Sokkelprofil

Innvendige
hjørneprofiler

Utvendige
hjørneprofiler

Andre
profiler

Monteringstilbehør

600 mm

600 mm

2

PANELSTØRRELSER

Høytrykkslaminat med
100% vanntett overflate
3

7-lags
bjørkefinér

Med 2400 mm lange veggpaneler dekker du raskt og
enkelt hele veggen fra gulv til tak. Enkelte av dekorene
finnes også i 3020 mm for rom med ekstra takhøyde.
Kitchen Boards er paneler på 580 mm tilpasset
sprutsonen mellom kjøkkenbenk og overskap. Panelene
beskytter veggen mot søl fra vann og matlaging.
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Balanselag

VEGGPANEL I VERDENSKLASSE
Fibo veggpaneler er laget av en kjerne med syv lag
bjørkefiner fra PEFC-sertifisert tre. Platene er komprimert
og kledd med høytrykkslaminat som fungerer som en
membran i fronten av panelet. Du får dermed en helt vannavstøtende og miljøvennlig vegg tilpasset dine behov.
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Derfor valgte de Fibo!
Vi er stolte over å levere til stadig flere prosjekter - som skoler, helsebygg, barnehager,
idrettsanlegg og andre kommersielle miljø - der ulike brukere og bruks-situasjoner
stiller ekstra høye krav til både slitestyrke og design.

Produktene har blitt godt mottatt av både kunden og andre
interessenter. Vi er veldig optimistiske når det gjelder å selge
fremtidige prosjekter med Fibo veggpaneler.
- Udo Scharr | Salg ESTEC GmbH & Co
Tyske Estec har utviklet et nytt ferdigbadsystem – for en litt
høyere standard innen pod-produksjon til leilighetsbygg med
variable størrelser på badene.

Fibo står for en trygg løsning!
- Backe Stor-Oslo | Flesberg barne- og ungdomsskole

Fibos selgere bistår gjerne med monteringsveiledning!
Salgs- og kundesenter-avdelingen

Fibo har levert mer enn 1700 kvadratmeter veggpanel i
dekorene Sunflower, Oslo, Titan og Aquamarine.

Kontakt oss før du starter et stort prosjekt eller for å booke
opplæring, så finner vi en måte å gi deg og din bedrift
en introduksjon til våre produkter.

Enkel montering og rengjøring!
- Lyngdal idrettslag
For Lyngdal IL var det viktig med en kostnadseffektiv og
varig løsning da de bygde garderobene til Lyngdalshallen.

Vi hadde gode erfaringer
med Fibo veggpanel fra
tidligere prosjekter!
- Entreprenør
Consto Svalbard AS
Rask byggetid, sikker og funksjonell løsning og enkelt renhold
gjorde at de ønsket å benytte
det igjen på Svalbard Hotell,
der dekoren Cracked Cement
forsterker inspirasjonen fra
hvelvet i fjellet.
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Vi sparte mye tid på å bruke
Fibo veggsystem, siden det går
mye raskere enn å legge fliser.
- Øystein Barøy, byggeleder
Lyngdal Helsehus

Det var vanskelig å velge dekorer og farger
siden det kommer i så mange forskjellige
varianter. Men så ga det oss mulighet for å
gi innredningen mange forskjellige uttrykk!
- Trine og Carsten Davidsen
De bestemte seg like godt for å bruke Fibo
overalt i sin nye kafé – både i publikumsområdet, på kjøkkenet og alle toaletter. Til
sammen mer enn 400 kvadratmeter.
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Helsehuset i Lyngdal
sparte mye tid på å velge
Fibo veggsystem som nå
brukes i stadig flere helsebygg
på grunn av sine hygieniske
overflater.

designbyfibo
designbyfibo
fibonorge

A smart way
to transform
your wall

Fibo veggpanel er testet iht. Europa
Kommisjonens egne strenge krav for
vanntette systemer.
En testmetode som heter ETAG 022 inkluderer
både dusjing på hjørneprofiler, sokkelprofil og
overgang til gulv, skjøter, rørgjennomføringer,
skruehull ved vask, avløpsrør, kobberrør og
overgang til vinduskarm.
Les mer om panelenes egenskaper i
SINTEF Teknisk Godkjenning 2289.

Fibo AS
Industriveien 2
N-4580 Lyngdal

www.fibo.no
+ 47 38 34 33 00
info@fibosystem.com

