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Fiberon Symmetry
Fiberon Symmetry är Fiberons toppmodell med finare
och djupare struktur i de varma och lugna färgerna
Graphite, Warm Sienna och Burnt Umber. Symmetry är

Burnt Umber

Warm Sienna

Graphite

belagd med PermaTech® membran på alla fyra sidor.
Den har en mycket hög resistans mot färgning, solblekning och färgförändringar, samt unik hållbarhet.

TEKNISK INFO:

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

och terrasser.
Fiberon kommer aldrig att flisas eller eller spricka.
Golvet ger en snygg yta utan synliga skruvar som är

FRÄST SPÅR

RAK KANT

• Rekommenderat regelavstånd 400 mm.

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

Artiklar:

Art nr:

i fötterna.

Symmetry Graphite

840616

Symmetry Graphite rak kant

840608

Symmetry warm sienna

840716

Symmetry warm sienna rak kant

840708

Symmetry burnt umber

840816

Symmetry burnt umber rak kant

840808

Med Symmetry får du det bästa av det bästa med 25 års
garanti. Levereras med spår för dolt fäste med Phantom clip
och rak kant för snygg finish.
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Fiberon Sanctuary
Fiberon Sanctuary är en serie attraktiva moderna
färger i trästruktur; Earl Grey och Latte. Perfekt för att
skapa ett bekvämt och attraktivt utomhusområde.

Earl Grey

Latte

Chai

Terrassen ger dig ett varmt utseende och ett mycket
gott skydd av ytan med PermaTech® membran på tre
sidor.

TEKNISK INFO:

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

motstånd mot yttre faktorer.
Med Sanctuary får du ett bekymmersfritt underlag i

FRÄST SPÅR

RAK KANT

• Rekommenderat regelavstånd 400 mm.

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

Artiklar:

Art nr:

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

Sanctuary earl grey

850616

Sancturay earl grey rak kant

851616

Sanctuary chai

850916

Sanctuary chai rak kant

851016

Sanctuary latte

850716

Sanctuary latte rak kant

851716

B each Ho use
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Fiberon Good Life
Optimalt underlag för uteplatsen med oslagbar prestanda och hållbarhet för alla möjliga aktiviteter. Det tresidiga
toppskiktet förhindrar sprickbildning och ett autentiskt

Beach House

Bungalow

träutseende ger ett vacker och slitstarkt golv.
Good Life finns i varianterna Beach House och Bungalow,
med 25 års garanti. Levereras med spår för dolt fäste med
Phantom clip och rak kant för snygg finish.

Nyhet R12 – Halkskydd

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.

Nu finns Good Life serien som halkfri variant med
beteckningen R12. En specialutvecklad yta som minimerar halkrisken avsevärt där det finns risk för det.
Till exempel runt pooler, spabad med mera. Den har
samma fina utseende och design som Beach House
standardbräda.

Artiklar:

Art nr:

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

Good Life Multi Beach House Rak kant R12

880716

Good Life Multi Beach House R12

880616

Good Life Multi Bungalow Rak kant R12

880916

Good Life Multi Bungalow R12

880816
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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.

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.

ARTIKLAR CLIPS		
ART NR
Fiberon Phantom 24 mm Clii s + skruvar 5 m2		

890004

Fiberon Phantom 24 mm start+ ändclips 25 m2		

890004

ARTIKLAR CORTEX		
ART NR
Fiberon Cortex Graphite/Earl Grey 224 skruv / 300 plugg

890024

Fiberon Cortex Warm Sienna 224 skruv / 300 plugg		

890025

Fiberon Cortex Burnt Umber 224 skruv / 300 plugg		

890026

Fiberon Cortex Beach House 224 skruv/ 300 plugg		

890028

Fiberon Cortex Bungalow 224 skruv / 300 plugg 		

890029

Fiberon Cortex Chai 224 skruv / 300 plugg		

890031

Fiberon Cortex Latte 224 skruv / 300 plugg		

890032

Fiberon Cortex Graphite/Earl Grey 25 skruv/plugg 		

890124

Fiberon Cortex Warm Sienna 25 skruv/plugg		

890125

Fiberon Cortex Burnt Umber 25 skruv/plugg		

890126

Fiberon Cortex Beach House 25 skruv/plugg		

890127

Fiberon Cortex Bungalow 25 skruv/plugg		

890128

Monteringsanvisningar, tips och idéer hittar du på vår hemsida www.prastangen.se
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Fiberon – det underhållsfria valet
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

®

Underhållsfritt
Brett sortiment
Lättarbetat
Miljövänligt

U P P T I LL

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

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.
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