Fiberon ArmorGuard Nantucket Gray

Fiberon ArmorGuard terrassebord

Fiberon leverer terrassebord med dype, rike farger i naturlig mønster som ekte tre
Med Fiberon terrassebord skapes en flott og stilfull
terrasse som du vil ha glede av i flere 10-år.

Bordene leveres i standard lengder 3660 mm og
4800 mm.

I motsetning til tradisjonelle terrassebord holder
komposittbordene form og farge år etter år. Vårens
vedlikehold av terrassen minimeres til vanlig vask og
rengjøring med såpe og vann.

Terrassebordene leveres med frest spor for skjult
innfesting til Phantom klips, og uten spor for avslutning
på terrasser, trappetrinn, og dekkbord.

Terrassebordene har varierte fargetoner med mønster av
realistisk og naturlig utseende som tre. Terrassebordene
sprekker ikke opp eller fliser. Overflaten er jevn og
behagelig å gå på for store og små, uten risiko for å få
fliser i føttene

Fiberon leverer også rekkverk i velikeholdsfri kompositt
som er enkelt å montere. Se eget produktark.
Fiberon terrassebord kommer i seriene Symmetry,
Sanctuary, ArmorGuarde og Xtreme. Alle har sine unike
egenskaper i varierende utførelser, farger og overflater.

Fiberon terrassebord er et produsert av et miljøvennlig
komposittmateriale som består av ca. 50% resirkulert tre
og ca. 50% resirkulert plast.

Besøk vår nettside: www.fiberon.no

Kontakt oss på telefon: 67 13 70 30

Fiberon ArmorGuard Brazilian Walnut

ArmorGuard serien fra Fiberon med
terrassebord i dype, rike farger, i
naturlig tremønster

Brazilian Walnut

Leveres i fargene: Brazilian Walnut, Nantucket
Gray og Seaside Gray
•

ArmourGuard er dekket med den patenterte overfalten
PermaTech® på tre sider. Det er den mest robuste og
renholdsvennlige overflaten på markedet med svært
høy motstandsdyktighet overfor flekker, solbleking og
fargeendringer. ArmourGuard skal aldri behandles
med noen midler annet enn såpe og vann når
rengjøring er nødvendig.

•

Leveres med bølgeprofil på undersiden. Det gjør bordet
stivt samtidig som det brukes mindre masse, som igjen
gjør ArmorGuard litt rimeligere.

•

ArmorGuard leveres med 20 års gradert flekk og
blekingsgaranti.

•

Skjult innfesting med Phantom klips
ArmourGuard
Format: 24 x 134 mm
Lengder: 3660 mm og 4880 mm
Rettkant, lengde: 2440 mm
Permatech på 3 sider.

Besøk vår nettside: www.fiberon.no
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