Fiberon Symmetry

Toppmodellen fra Fiberon med harmoniske farger i eksklusiv utførelse
Fiberon utvider sortimentet med Symmetry, en eklusiv
modell i tre fargevarianter; Graphite, Warm Sienna og
Burnt Umber.
Den suksessrike komposittblandingen er den samme
i kjernen som i hele Fiberon sortimentet. Overflaten
holder form og farge år etter år uten å flise eller
sprekke opp. Vårens behandling av terrassen
minimeres til vanlig vask og rengjøring. Den er
vedlikeholdsfri fordi den aldri skal behandles med olje
eller beis.
Terrassebordene er multifarget med mønster i naturlig
tre. Overflaten er jevn og gir et behagelig og trygt
underlag å gå på, med og uten sko.
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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 mønster.
Fiberon terrassebord og rekkverk er laget av et
miljøvennlig komposittmateriale som består av ca.
50% resirkulert tre og ca. 50% resirkulert polyeten.
Terrassebordene leveres med frest spor for skjult
innfesting til Phantom klips, og uten spor for avslutning
på terrasser, trappetrinn, og dekkbord.
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Symmetry fra Fiberon med mønster på
begge sider, i varme, dype farger.
Symmetry leveres i tre multifargede modeller:
Graphite, Warm Sienna og Bunrt Umber

Graphite

Multifarget

• Symmetry er belagt med den patenterte PermaTech®
overflaten på alle fire sidene for bedre slitestyrke og
kan brukes på begge sider. Den gir høy motstandsdyktighet overfor flekker, solbleking og fargeendringer, samt unik slitestyrke og holdbarhet.
• Terrassebordene leveres i to profiler, skjult innfesting
og rettkant for avslutninger. Bordene leveres i format
24x137x4880 mm.
• Fiberon Symmetry leveres med 25 års gradert garanti.
• Phantom festeklips brukes til skjult innfesting.

Warm Sienna
Multifarget

Bunt Umber
Multifarget

• Monteres med anbefalt bjelkeavstand 400 mm.
Symmetry Graphite 2440 mm, Rettkant
Symmetry Graphite 4880 mm.
Symmetry Warm Sienna 2440 mm, Rettkant
Symmetry Warm Sienna 4880 mm
Symmetry Burnt Umber 2440 mm, Rettkant
Symmetry Burnt Umber 4880 mm
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Frest spor 24 x 137 mm

Rettkant 24 x 137 mm
Phantom festeklips
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