Fiberon Xtreme Aspen

Fiberon Xtreme terrassebord
Fiberon Xtreme er et rimeligere alternativ med lavere byggehøyde
Med Fiberon Xtreme skapes en flott og vedlikeholdsfri
terrasse som du vil ha glede av i flere 10-år.
Stadig flere går trett av alt vedlikeholdet en treterrasse
krever. Fiberon kompositt terrassebord holder form
og farge år etter år. Vårens behandling av terrassen
minimeres til vanlig vask og rengjøring. Den skal aldri
behandles med olje eller beis.
Terrassebordene fliser ikke, overflaten er jevn og
sklisikker, og gir et behagelig underlag som barn med
bare føtter trygt kan boltre seg på uten risiko for fliser
i føttene.
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Fiberon terrassebord og rekkverk er laget av et miljøvennlig komposittmateriale som består av ca. 50%
resirkulert tre og ca. 50% resirkulert polyeten.
Trrassebordene leveres med frest spor for skjult
innfesting til Phantom20 klips, og uten spor for
avslutning på terrasser, trappetrinn, og dekkbord.

Xtreme Aspen 3660 mm
Xtreme Aspen Rk. 2440 mm
Xtreme Acorn 3660 mm
Xtreme Acorn Rk. 2440 mm

Art. nr
860212
860218
860312
860318

Kontakt oss på telefon: 67 13 70 30

NOBB nr
48751655
48751674
50864342
50864501

Fiberon Xtreme er et
terrassebord med dype rike
farger i naturlig mønster
som ekte tre.
•

Overflaten er dekket med PermaTech® på tre sider
som gir ekstrem holdbarhet. Den har svært høy
motstandsdyktighet mot flekker, bleking, og sopp.

•

Bordene leveres med frest spor for skjult
innfesting og rettkant for endebord.

•

Fiberon Xtreme leveres i to farger Xtreme Aspen
og Xtreme Acron, med 20 års gradert flekk og
blekingsgaranti.

•

Monteres med anbefalt bjelkeavstand på 300 mm.

•

Mål: 20x127x3660/4880 mm

Høydejustering av terrassen

Xtreme Aspen
Multifarget

Xtreme Acron
Multifarget

Frest spor

Phantom festeklips for Terranova

Rettkant

SubFloor bjelkesystem

Easyfix bjelkesko

Ved høydejustering av terrassen anbefals SubFloor
justerbart bjelkelagssystem når underlaget varierer.
Byggehøyde: 35‒337 mm.
På gjevnt lavtbyggende underlag anbefales Easyfix
bjelkesko i gummi for nødvendig lufting og forebygging
av råte på tilfarare. Byggehøyde: 10‒50 mm
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