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TILLBEHÖR: PHANTOM CLIPS
Med Phantom clips får du en enkel montering med perfekt avstånd mellan trallen.
Ytan blir ren och slät utan synliga skruvar eller spik och ingen flisning. Ändclips används
på sluttrall med ett avstånd på 6 mm. På avslutande trall eller trappkant används trall
med rak kant och ändclips på undersidan.

SÅ MONTERAS FIBERON KOMPOSITTRALL!
Innan du börjar:
Sätt fast ändclipsen på varje sida av terassen.
Därefter rätas ändclipsen vid varje regel med hjälp
av rätsnöre eller laser. Det rekommenderas c/c 400
mm för alla Fiberon komposittrallar.

1

3...

2
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E a rl G rey
Fiberon monteringstips för terass från vägg:

Fiberon – det underhållsfria valet
Fiberon komposittrall är ett läckert och underhållfritt alternativ till trä på altaner, balkonger och uteplatser. Komposittrallen består av 50/50% återvunnet trä och polyeten.

Massiva kompositbrädor
Montage utan synliga
skruv/spikhål
Slitstarkt och tåligt

Trallen är täckt med PermaTech® som är en patenterad ytteknologi. Det är den mest stabila och rengöringsvänliga ytan
på marknaden. De homogena bräderna lämnar ingen risk
att varken spricka eller ge flisor. Det ger ett tryggt och säkert
ytskikt utan risk för flisor i små och stora fötter.

Ingen risk för sprickor
och flisor

Komposittrallen är underhållsfri och ska aldrig behandlas
med olja eller bets. En enkel rengöring vid behov med såpa
och vatten är det enda som behövs. Detta resulterar i ett minimalt underhållsarbete för ett bestående fint trallgolv.

Miljövänligt

Fiberon produceras i USA och finns i ett stort antal lagerförda varianter med olika design och kulör i Skandinavien.
Fiberon trall är miljövänligt. De innehåller inga giftiga
komponenter och är tillverkade i en ren process.

Fiberon monteringstips för terass från ytterkant:
Nant ucket Gray

Börja med trall med rak kant som det måste fräsas
spår för clips mot nästa trall. Sista trall kapas och
skruvas fast med skruv från översidan.
Försänk skruven 2-3 mm.

Halksäkert
Underhållsfritt
Brett sortiment
Lättarbetat
Upp till 25 års garanti

U P P T I LL

Fiberon komposittrall monteras med dolda clips som ger ett
fint och behagligt golv utan skruvhål.

Börja med att fästa ändclips på alla reglar som
rätas med snöre eller laser. Avsluta med trall
med rak kant som det manuellt måste fräsas spår
i till clips.

Fiberon monteringstips för trappa:
Om inte bredden på trallen räcker för sättsteg eller
trappsteg kapas den innersta trallen. Fräs ett spår
till ändclipset, t ex med cirkelsåg. Om det inte skall
vara trall i sättsteget, skruvas den yttersta trallen
med ett vinkeljärn, eller ändclips från undersidan.
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Din partner när det gäller golv.

G rap h i te

Burnt Umber

Brazilian Walnut

L atte

S e as ide Gray

Fiberon Symmetry

Fiberon Sanctuary

Fiberon ArmorGuard

Symmetry är en tålig och underhållsfri lösning för

Sanctuary är en tålig och underhållsfri lösning

ArmorGuard är en tålig och underhållsfri lösning

terrassen. Den är täckt med patenterad PermaTech R ytteknik på fyra sidor. Det är en överlägsen,
slitstark och rengöringsvänlig lösning som ger en
unik beständighet mot missfärgning, blekning,
svamp och mögel. Symmetry behöver aldrig behandlas med något annat än tvål och vatten. Det
betyder mer tid för det terrassen är till för-mys
och komfort. Symmetry är behandlad på alla fyra
sidor vilket gör den vändbar. Symmetry har ett
ytskikt som ger en varierande färg design ”multi
color”. Fiberon Symmetry levereras med 25 års
fläck- och blekningsgaranti.

för terrassen. Den är täckt med patenterad
Burnt Umber

Warm Sienna

Graphite

lägsen, slitstark och rengöringsvänlig lösning

TEKNISK INFO:
• 24 x 137 mm i längden 4880 mm.
• Finns i två varianter, med fräst spår för dold
infästning och med rak kant för ändelser
FRÄST SPÅR

PermaTech R ytteknik på tre sidor. Det är en över-

RAK KANT

• Rekommenderat regelavstånd 400 mm.
Artiklar:
Symmetry Graphite
Symmetry Graphite rak kant
Symmetry Warm Sienna
Symmetry Warm Sienna rak kant
Symmetry Burnt Umber
Symmetry Burnt Umber rak kant
Variant med rak kant finns enbart med längd 2440 mm.

som ger en unik beständighet mot missfärgning,
blekning, svamp och mögel. Sanctuary behöver
aldrig behandlas med något annat än tvål och
vatten. Det betyder mer tid för det terrassen är
till för-mys och komfort. Fiberon Sanctuary
levereras med 25 års fläck- och blekningsgaranti.

för terrassen. Den är täckt med patenterad PerEarl Grey

Espresso

Latte

Brazilian
Walnut

Nantucket
Gray

Seaside
Gray

lägsen, slitstark och rengöringsvänlig lösning

TEKNISK INFO:
• 24 x 133 mm i längden 4880 mm.
• Finns i två varianter, med fräst spår för dold
infästning och med rak kant för ändelser
FRÄST SPÅR

maTech R ytteknik på tre sidor. Det är en över-

RAK KANT

• Rekommenderat regelavstånd 400 mm.
Artiklar:
Sanctuary Earl Grey
Sanctuary Earl Grey rak kant
Sanctuary Espresso
Sanctuary Espresso rak kant
Sanctuary Latte
Sanctuary Latte rak kant

som ger en unik beständighet mot missfärgning,

TEKNISK INFO:

blekning, svamp och mögel. ArmorGuard behöver

• 24 x 133 mm i längden 4880 mm.
• Finns i två varianter, med fräst spår för dold
infästning och med rak kant för ändelser

aldrig behandlas med något annat än tvål och
vatten. Det betyder mer tid för det terrassen är till
för – mys och komfort. ArmorGuard levereras med
en vågprofil på undersidan. ArmorGuard har ett
ytskikt som ger en varierande färg design ”multi
color” Fiberon ArmorGuard levereras med
20 års fläck- och blekningsgaranti.

FRÄST SPÅR

RAK KANT

• Rekommenderat regelavstånd 400 mm.
Artiklar:
ArmorGuard Brazilian Walnut
ArmorGuard Brazilian Walnut rak kant
ArmorGuard Nantucket Gray
ArmorGuard Nantucket Gray rak kant
ArmorGuard Nantucket Seaside Gray
ArmorGuard Nantucket Seaside Gray rak kant

Variant med rak kant finns enbart med längd 4880 mm.
Variant med rak kant finns enbart med längd 2440 mm.

