Fiberon Sanctuary terrassebord

Sanctuary fra Fiberon med dypere struktur i nye lekre farger
Med Fiberon Sanctuary terrassebord skapes en flott
og vedlikeholdsfri terrasse som du vil ha glede av
i flere 10-år.

Terrassebordene kommer med rettkant eller med frest
spor for skjult innfesting med Phantom klips og skruer.
Rettkant er for avslutninger.

Stadig flere går trett av alt vedlikeholdet en treterrasse
krever. Fiberon kompositt terrassebord holder form
og farge år etter år og vårens vedlikehold minimeres
til vanlig vask og rengjøring takket være Permatech®
patenterte overflate.

Fiberon terrassebord leveres i fire serier, Symmetry,
Sanctuary, ArmorGuard og Xtreme. Alle har sine unike
egenskaper som tilbyr et bredt spekter av design,
farger og overflater.

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

Sanctuary
Sanctuary Earl Grey
Sanctuary Earl Grey
Sanctuary Earl Grey Rettkant
Sanctuary Latte
Sanctuary Latte
Sanctuary Latte Rettkant
Sanctuary Espresso
Sanctuary Espresso Rettkant

Besøk vår nettside: www.fiberon.no
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Terrassebordene fliser ikke, overflaten er jevn og
sklisikker, og gir et behagelig underlag som
barn med bare føtter trygt kan boltre seg på.

lengder
3660 mm
4880 mm
4880 mm
3660 mm
4880 mm
4880 mm
4880 mm
4880 mm

art.nr
850612
850616
851616
850712
850716
851716
850816
851816

NOBB-nr.
49515877
48914804
48917884
49515953
48917865
48917994
48917873
48918024

Latte
Multifarget

Sanctuary serien tilbyr terrassebord
med ny struktur og nye farger
Velg mellom 3 forskjellige farger:
Latte, Espresso og Earl Grey
•

Overflate med patentert PermaTech® teknologi
på tre sider gir svært høy motstandsdyktighet overfor
flekker, solbleking og fargeendringer, samt unik
beskyttelse og holdbarhet.

•

Leveres i to varianter; En med not for skjult
innfesting og en med rettkant for endebord.

•

Sanctuary leveres med 25 års gradert flekk og
blekingsgaranti.

•

Monteres med anbefalt bjelkeavstand 400 mm.

•

Leveres i lengder: 3660 mm og 4880 mm.

Høydejustering av terrassen
Ved høydejustering av terrassen anbefals Subfloor
justerbart bjelkelagssystem når underlaget varierer.
Byggehøyde fra 35-337 mm.

Espresso
Multifarget

Earl Grey
Multifarget

Frest spor
24 x 134 mm

Phantom festeklips

Rettkant
24 x 134 mm

Nivell bjelkelagsystem

Easyfix bjelkesko

På plant underlag anbefales Easyfix bjelkesko i
naturgummi for nødvendig lufting og forebygging av råte
på tilfarare. Byggehøyde fra 10-50 mm. Finjusteres med
3mm foringsskiver.
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