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Enklere kan det 
ikke gøres!
Med vægpaneler tilpasset specielt til 
området mellem køkkenbord og over-
skabe fornyer du køkkenet på et par timer.
Pladerne er 60 cm brede (nettomål) og 
leveres i pakker à 2 stk. Metaldekorerne 
er 58cm brede.

Kvaliteten er den velkendte fra 
Fibo-Trespo vægpaneler. 

Nyt køkken 
på en eftermiddag!

3091 HG White Tile design K25

Den glatte og stærke overflade tåler 
både direkte vandstænk og store tem-
peratursvingninger. Den er hurtig 
at tørre af og let at holde ren.

Panelerne kan monteres direkte på 
lægter eller på eksisterende skruefaste 
vægge. Følg den enkle monterings-
vejledning, og du er sikret et flot 
resultat, som du har glæde af i årevis.

Kitchen Board
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200˚Clys ægte vandfast

overflade
kemikalie-
bestandig

let at
rengøre

stødsikker

Postformet Laminatbordplader

Køkkenet er et vigtigt rum i hjemmet. 
Her laver vi mad, spiser, taler, arbejder, 
hygger og leger. Alt dette stiller store 
krav til bordpladen. Hverdagen bliver 
mere enkel og praktisk med en stærk 
bordplade fra Fibo-Trespo, En bordplade 
der ikke kræve vedligeholdelse ud over 
almindelig rengøring.

Fibo-Trespo Laminatbordplader leveres 
med en postformet forkant med 
Radius 4 runding. Pladens dimension 
er 29x610x3020mm. 

Leveres enkeltvis emballeret i folie med 
kantstrimmel til at pålime endekanter. 
Med bordpladen følger monterings-
anvisning.

Fibo-Trespo laminatbordpladen lagerføres i 8 flotte dekorer:

Modell: A

Modell: B

Modell: C

Modell: D

Modell: V

Modell: W
Hvid 980 ST2

Valentino Sand F147 ST82

Driv Ved H3090 ST22

Skifer 254 ST15

Terrano 238 ST15

Mørk Beton 275 ST9

Sort Granit 125 ST2

Rustic Eik H309 ST9
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Kitchen Board leveres i 16 
varianter. en af dem vil 
garanteret matche dit køkken.

Bundliste leveres i længde 240 
cm, L-profil og indvendig hjørne-
profil leveres i speciallængder.

enkel montering et norsk 
kvalitetsprodukt

tåler vandstænk og 
temperatursvingninger

flot og moderne design
 vedligeholdelsesfrit 
 og let at rengøre

sikker og varig løsning

god totaløkonomi

2825 K00 Frozen Champagne
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2101 Red Tile K03

2034 S K03 Copper Tile
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3448 Dark Concrete design K40
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2101 HG Red Tile K03, 30x5cm 3091 HG White Tile K03, 30x5cm

3091 HG White Tile, K25 15x15cm 3091 HG White Tile K40, 10x10cm

3492 SL Norwegian Slate K03, 30x5cm

Fibo-trespo Kitchen Board dekorudvalg :

2124 HG Black Mosaic K30, 3x3cm 3091 HG White Mosaic K30, 3x3cm

Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plade har nettomål 60x58 cm (10,2 mm tykke)
Monteringsvejledning i pakkerne.
Let at montere og let at tage ned igen, hvis/når det er aktuelt med  fornyelse.
NB! Af trykktekniske årsager kan farverne i dekoroversigten afvige fra selve produktet.

3448 S Dark Concrete K40, 10x10cm
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2346 K00 Rivet Flora  * 2825 K00 Frozen Champagne

4054 HG Antrasite K03, 30x5cm

2124 HG Black Tile K40, 10x10cm

2800 K00 Penello

Kitchen Board 

Metal dekor: netto mål 58 x 58cm

2034 S Copper K03, 30x5cm 2069 S Zink K03, 30x5cm

2124 HG K15 Black Tile 15x3cm

Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plade har nettomål 60x58 cm (10,2 mm tykke)
Monteringsvejledning i pakkerne.
Metaldekorene er 58cm x58cm (10.2mm tykke)
Let at montere og let at tage ned igen, hvis/når det er aktuelt med  fornyelse.
* størrelse 56cm bredde x 58cm højde
NB! Af trykktekniske årsager kan farverne i dekoroversigten afvige fra selve produktet.

NB! Mønsteret i metal dekorene er ikke sammenhængende fra panel til panel.
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Skruepose Bundliste Indvendig Hjørneliste Afslutnings-profil

indhold 200 stk leveres i længde 240cm leveres i længde 
58cm og 240cm

leveres i længde 
58cm og 240cm

tilbehør:

4054 HG K03 Antrasite

det anbefales at bruge handsker under monteringen, da der kan forekomme skarpe kanter.
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Montering med bundliste

Tilpas bundlisten. Fug under listen 
eller direkte på bordet.

Beregn en afstand på 2-3 mm mellem 
pladen på væggen og bordpladen.

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe.
Skal montering ske på murvæg, skal der forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden 
pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.

Skru bundlisten fast.
Der skal laves en forsænkning til skrue-
hovedet, så pladen glider let ned i listen.

Pladerne fastgøres med skruer i den 
markerede rille.

Klik de tilpassede plader sammen. Det 
anbefales at prøvemontere pladerne før 
limning/fugning. Ved vask anbefales det 
at bruge fugemasse mellem pladerne.

Pladerne skrues fast i kanten.
Der bør forbores gennem laminaten 
for at undgå skade på pladen.

Påfør fugemasse i bunden af listen. 

Pladerne klikkes på plads.

Pladerne løftes samlet op og sættes i 
bundlisten. Tør overflødig fugemasse af.

Det anbefales at bruge fugemasse 
mellem pladerne bag vasken, når de 
klikkes sammen.

Skru pladerne fast i top og side. For at 
undgå skade på laminaten anbefales 
det at forbore pladerne.

Sidste panel skrues fast.
Skruen bliver dækket af afslutningsliste 
(forboring og forsænkning anbefales).

Afslutningslister samles og tilpasses, 
påføres lim og monteres.
Der skal fuges langs bundlisten.

Pladerne fuges i bunden. Det anbefales at 
anvende maskeringstape på både plade 
og køkkenbord for at opnå en flot fuge.

Og nyd så det færdige reslutat!

Og nyd så det færdige resultat!

Montering uden bundliste
Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe.
hvis montering skal ske på fliseplader eller tynde plader, skal eksisterende træ/stålskelet benyttes til fastgøring.
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Norway
Tlf.:  +47 38 13 71 00   
Fax.:  +47 38 13 70 51
www.byggma.no   
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e-mail: rindom@rindom.dk
www.rindom.dk

    FH:


