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Hét slimme alternatief voor wandtegels
 Kant & klare wandpanelen

•    EEN NIEUWE BADKAMER  
IN 2 DAGEN

•   KIES UIT RUIM 100 DECORS 
EN 15 TEGELMOTIEVEN



Hét slimme alternatief 
voor wandtegels
• 100% waterbestendig
• Antibacterieel 
•  Aanzienlijke verkorting van de bouwtijd
•  Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen
• Droog en schoon te verwerken
•  Luxe uitstraling

Kies uit ruim 100 decors 
en 15 tegelmotieven

KANT EN KLARE WANDPANELEN  
MET KLIKVERBINDING 
De Fibo panelen zijn voorzien van een 
handige klikverbinding en hebben 
een 100% waterdichte (HPL) toplaag. 
In deze toplaag is een tegelmotief 
gefreesd, niet van echt te onderschei-
den. Er zijn verschillende decors  
beschikbaar, waarmee iedere  
gewenste stijl gecreëerd kan worden.
 

AANZIENLIJKE VERKORTING 
BOUWTIJD
Met Fibo kunnen wanden in één 
arbeidsgang bekleed worden. De 
ruimte is dus veel sneller klaar en u 
bespaart de tijd van het voorstrijken, 
stuken, drogen, lijmen en voegen. 
Fibo kan ook over bestaand tegel-
werk geplaatst worden. Dit maakt het 
product ook ideaal voor omvangrijke 
renovatieprojecten. Bovendien geven 
de wandpanelen bij plaatsing veel 
minder overlast aangezien ze schoon 
en droog op de wand worden  
aangebracht. 

HYPOALLERGEEN & 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK 
Fibo is bijzonder onderhoudsvriende-
lijk en hypo allergeen. De HPL toplaag 
is namelijk ongevoelig voor schimmels 
en bacteriën en makkelijk te reinigen 
met een (zacht) schoonmaakmiddel. 
Bovendien zijn de voegen, in tegen-
stelling tot traditioneel tegelwerk, vol-
komen glad. Vieze voegen zijn hierbij 
verleden tijd. 



Montage met handige klikverbinding
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Productkenmerken
•  Basismateriaal: watervast verlijmde 

Berken multiplex 9 mm.
• Toplaag :  HPL toplaag (1,2 mm). 
• Backing:  voorzien van CPL backing 
• Randen: aqualock (langszijden). 
• Dikte: 10,2 mm. 
• Afmeting: werkend 302 / 240 x 60 cm
•  Keurmerken: PEFC™ gecertificeerd  

en CE gecertificeerd

Kijk op de fibosystem.nl voor: 
• Monster aanvragen
• Documentatie 
• Montage handleidingen 
• Actuele decors 
• Verkooppunten

P O W E R E D  B Y 

Scan de QR code voor 
meer informatie over de  
verwerking van Fibo

Het Fibo-systeem is een hoog-
waardig product uit Noorwegen, 
geproduceerd met moderne designs. 
Het systeem is zowel eenvoudig in 
gebruik als voordelig.

Onze duurzaamheids doelstelling
Wij geloven dat verantwoordelijke en 
duurzame ontwikkeling een verstan-
dige manier van zakendoen is. 

Daarom streven we naar zo min  
mogelijk uitstoot en zien we erop 
toe dat onze leveranciers voldoen 
aan strikte recyclevoorwaarden in 
elke stap van het productieproces. 
De wandpanelen zijn, in overeen-
stemming met de doelstellingen 
van duurzaam bosbeheer, PEFCTM-
gecertificeerd. Het voordeel van het 
gebruik van houten producten is dat 
ze CO2 uit de atmosfeer opslaan.

    TEGELS FIBO

Snelle en eenvoudige montage  

Makkelijk om mee te werken  

Voordelig  

Eenvoudig op maat te maken  

Voegen niet nodig  

Lichtgewicht  

Weinig onderhoud  

Afwasbaar  

Kleurvast  

Waterdicht  

Hygiënisch  

Voelt warm aan  

Fibo presteert op belangrijke 
punten beter dan tegels

7-laags WBP multiplex  
van berken

High Pressure Laminate (HPL)
(hoogwaardige kunststof toplaag)

Versterkte achterzijde  
met dampscherm

Ondergrond tegels 
of regelwerk

Bevestigen panelen 
met schroeven, nagels 
of nieten

Afkitten met Fibo 
seal tussen profiel en 
panelen 

Handige klikverbinding Hoekverbinding


