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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 all Fiberon komposittrall.
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c/c 400 mm

KOMPOSIT TRALL

Fiberon monteringstips för terass från vägg:
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.

Ea rl Grey

Fiberon – det underhållsfria valet

Fiberon monteringstips för terass från ytterkant:
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.
Sista trall kapas och skruvas fast med skruv från
översidan (försänk med 2-3 mm) eller använda
Cortexskruven. Se nedan.

Fiberon komposittrall är ett läckert och underhållfritt alternativ till trä på altaner, balkonger och uteplatser. Komposittrallen består av cirka 94 % återvunnet trä och plastmaterial.

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.

Upp till 25 års garanti

®

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.

© Interplywood

Underhållsfritt
Brett sortiment
Lättarbetat

NYHET

NYHET

U P P T I LL

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

S e as ide Gray

Miljövänligt

ÅR

S GARANTI

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.

TILLBEHÖR: CORTEXSKRUVAR
Fiberon Cortexskruvar fästs på ovansidan av komposittrallen. Pluggar i samma
färgutförande som komposittrallen döljer skruvhålen och minimerar synligheten.
Förborrning rekommenderas för bästa resultat.

Bungalow

Prästängen Byggsystem
Kylarvägen 7, 541 34 Skövde • Tel vxl +46 (0) 500 – 46 98 60
order@prastangen.se • support@prastangen.se • www.prastangen.se

Be ach H ous e

Din partner när det gäller golv.
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Fiberon Symmetry

Fiberon Sanctuary

Fiberon ArmorGuard

Fiberon Symmetry är Fiberons toppmodell med finare

Fiberon Sanctuary är en serie attraktiva moderna

Med ArmorGuard sätter sig barnkalasets spår varken på

och djupare struktur i de varma och lugna färgerna

färger i trästruktur; Earl Grey och Latte. Perfekt för att

föräldrar eller terrassen i form av irriterande fläckar och

Graphite, Warm Sienna och Burnt Umber. Symmetry är

Burnt Umber

Warm Sienna

Graphite

belagd med PermaTech® membran på alla fyra sidor.
blekning och färgförändringar, samt unik hållbarhet.
Passar mycket bra runt poolen, på bryggor, balkonger

• 24 x 137 mm i längden 4880 mm.
• Finns i två varianter, med fräst spår för dold
infästning och med rak kant för ändavslut

Golvet ger en snygg yta utan synliga skruvar som är

spill. Resterna avlägsnas lätt med såpa och vatten eller

Latte

FRÄST SPÅR

• Rekommenderat regelavstånd 400 mm.

sidor.

och motstånd mot yttre faktorer.

Sanctuary innehåller också enastående färgäkthet och

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

Armorguard finns i en trendig grå färg som kallas

Med Sanctuary får du ett bekymmersfritt underlag i

FRÄST SPÅR

RAK KANT

dolt fäste med Phantom clip och rak kant för snygg finish.

Artiklar:

Art nr:

årtionden med en 25-årig garanti. Levereras med spår för

Artiklar:

Art nr:

i fötterna.

Symmetry Graphite

840616

dolt fäste med Phantom clip och rak kant för snygg finish.

Sanctuary earl grey

850616

Symmetry Graphite rak kant

840608

Sancturay earl grey rak kant

851616

Symmetry warm sienna

840716

Sanctuary latte

850716

Symmetry warm sienna rak kant

840708

Sanctuary latte rak kant

851716

Symmetry burnt umber

840816

Symmetry burnt umber rak kant

840808

garanti. Levereras med spår för dolt fäste med Phantom clip
och rak kant för snygg finish.

Variant med rak kant finns enbart med längd 2440 mm.

Seaside Grey, med 20 års garanti. Levereras med spår för

• Rekommenderat regelavstånd 400 mm.

bekväma att gå och leka på, utan att riskera att få flisor

Med Symmetry får du det bästa av det bästa med 25 års

Beach House

Bungalow

or, korrugerade spår under och en enastående färgäkthet
TEKNISK INFO:

motstånd mot yttre faktorer.

RAK KANT

Seaside Gray

spolning. Belagd med PermaTech® membran på tre sid-

gott skydd av ytan med PermaTech® membran på tre
TEKNISK INFO:

Fiberon kommer aldrig att flisas eller eller spricka.

Earl Grey

Terrassen ger dig ett varmt utseende och ett mycket

Den har en mycket hög resistans mot färgning, sol-

och terrasser.

skapa ett bekvämt och attraktivt utomhusområde.

Bungalow

Variant med rak kant finns enbart med längd 4880 mm.

Fiberon Good Life
Optimalt underlag för uteplatsen med oslagbar prestanda och hållbarhet för alla möjliga aktiviteter. Det tresidiga
toppskiktet förhindrar sprickbildning och ett autentiskt
träutseende ger ett vacker och slitstarkt golv.
Good Life finns i varianterna Beach House och Bungalow,
med 20 års garanti. Levereras med spår för dolt fäste med
Phantom clip och rak kant för snygg finish.

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 ändavslut.
Armorguard:

FRÄST SPÅR

RAK KANT

Good life:

FRÄST SPÅR

RAK KANT

• Rekommenderat regelavstånd 400 mm.
Artiklar:

Art nr:

Armorguard seaside gray

800416

Armorguard seaside gray rak kant

800408

Good Life Multi Beach House Rak kant 880112
Good Life Multi Beach House

880116

Good Life Multi Bungalow Rak kant

880212

Good Life Multi Bungalow

880216

* Längd rak kant: Good Life 3660 mm, Armorguard 2440 mm.
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med rak kant och ändclips på undersidan.
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Miljövänligt

ÅR

S GARANTI

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.

TILLBEHÖR: CORTEXSKRUVAR
Fiberon Cortexskruvar fästs på ovansidan av komposittrallen. Pluggar i samma
färgutförande som komposittrallen döljer skruvhålen och minimerar synligheten.
Förborrning rekommenderas för bästa resultat.
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Din partner när det gäller golv.

