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Enklare blir det inte!

Med våra Kitchen Board som är specialanpassade till om-
rådet mellan diskbänk och överskåp förnyar du ditt kök på 
bara några timmar. 

Skivorna är 600 mm breda, 580 mm höga och 10,2mm 
tjocka (nettomått) och levereras i förpackningar om två 
stycken. Metalldekorskivorna är 580 mm breda.

Kvaliteten är den samma som i Fibo Trespos välbekanta 
våtrumsskivor. Den släta och hållbara ytan tål både  
vattenstänk, kraftiga temperatursvängningar, och är lätta  
att hålla rena.

Skivorna kan monteras direkt på regelstomme eller på 
befintliga skruvfasta väggar. Följ bara de enkla monterings-
anvisningarna så får du garanterat ett snyggt resultat som 

du kan ha glädje av i flera år framöver.
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2069 S Zink K03, 30x5cm

Kitchen Board
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Kitchen Board finns i 20 olika dekorer – 
någon av dem passar säkert just ditt kök!

NB! Det går även att beställa skivor som är 
2400 mm långa till samtliga dekorer.

Enkel montering

God totalekonomi

Säker och hållbar lösning

Lättskötta och  

underhållsfria 
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En norsk kvalitetsprodukt

Tål vattenstänk och 

temperaturväxlingar

Snygg och modern design

4940 Rough Copper K27
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Fibo-Trespo Kitchen Board dekorsortiment :

Kitchen Board levereras i förpackningar om 2 skivor.  Varje skiva har ett nettomått på 600 mm x 580 mm x 10,2 mm. 

Monteringsanvisningar medföljer förpackningen. Lätta att montera och lätta att ta ned igen när det är dags för nästa förnyelse av ditt kök.

4054 HG Antrasite K03, 30x5cm

2124 HG Black Tile K40, 10x10cm 2124 HG Black Mosaic K30, 3x3cm

   3448 S Dark Concrete K40, 10x10cm 3091 HG White Tile K40, 10x10cm

3091 HG White Tile, K25 15x15cm  3492 SL Norwegian Slate K03, 30x5cm3091 HG White Tile K03, 30x5cm

100 MC Hvit Strie 

4940 Rough Copper K27 30x58 cm

  4287 FreshWood Light Grey 0901 P1 Black Flower

Nyhet Nyhet

Nyhet

Nyhet
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2346 K00 Rivet Flora 2825 K00 Frozen Champagne

2800 K00 Penello

Metal ldekor : 580 x 580 x 10,2 mm

2069 S Zink K03, 30x5cm

2124 HG K15 Black Tile 15x3cm

OBS! Ingen mönsterpassning på metalldekorerna.

2101 HG Red Tile K03, 30x5cm3091 HG White Mosaic K30, 3x3cm

441 Borstad Aluminium

Kitchen Board levereras i förpackningar om 2 skivor.  Varje skiva har ett nettomått på 600 mm x 580 mm x 10,2 mm. 

Monteringsanvisningar medföljer förpackningen. Lätta att montera och lätta att ta ned igen när det är dags för nästa förnyelse av ditt kök.

Nyhet



6 441 Borstad Aluminium K00

2034 S Copper K03, 30x5cm
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Användning av handskar rekommenderas under montering då det kan förekomma skarpa kanter på skivorna.

Montering
Mät upp området och justera/mittjustera skivorna, justera eventuellt också i förhållande till överskåp.
Om skivorna ska monteras på kakel eller tunna plattor bör man kontrollera var regelstommen finns.
OBS! Använd ej silikon.

SKRuVESKE INVäNdIG HöRNLIST AVSLuTNINGSLIST FOGMASSA

levereras i längd 
580 mm och 2400mm

levereras i längd 
580mm och 2400mm

Fibo fogmassa

Tillbehör:

Beräkna ett avstånd på 2–3 mm 
mellan skivan mot vägg 

och bänkskiva.

Fäst skivorna med skruvar i 
de avsedda spåren.

Skivorna kan limmas mot befintlig vägg.  
Använd rek. fogmassa.

Skivorna skruvas fast i kanten.
Man bör förborra genom laminatet 

för att undvika att skada skivan.

Skruva fast den sista panelen.
Skruven kommer att täckas av sidolisten 

(förborrning och försänkning
 rekommenderas).

Användning av fogmassa rekommen-
deras mellan skivorna när de klickas ihop.

Ta bort passbitarna. Använd maskering-
stejp innan fogmasan påförs.

Ta bort maskeringstejpen.

Klart!

godkänd FogMassa:
Fibo Seal, SikaFlex aT ConneCTion, CaSCo aqua Seal

Använd korrekt tilbehør for hurtig och 
perfekt resultat.



2

_

 Trykk:  Printografen  06213 15 000ex

 - for better living
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Fibo-Trespo AS
Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Norway
Tel:   +47 38 13 71 00   
Fax  +47 38 13 70 51
www.byggma.no   
E-post byggma@byggma.noP
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Elektronisk broschyr 
och monteringsvideo

Läs in QR koden både 
för Android och Iphone.

Försäljningskontor i Sverige:
Byggma Group / Huntonit AB
Vasavägen 76, 181 41 Lidingö, Sverige
Telefon 08-731 56 80 Fax 08-767 21 18
www.byggmagroup.se
E-mail: info@byggmagroup.seFö
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norrland inkl  
norra uPPland:
070-2905680

Mellansverige: 
073-0395680

sydöstra sverige:
070-6155680

sydvästra sverige:
070-3255680 uPPsala

norrköPing

halMstad

örebro


