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Effektiva byggprojekt
Med Fibo väggsystem minskar du byggkostnader och byggtid.

Du kan tryggt överlämna en 100% vattentät vägglösning  
till kunden som är säker, snygg och hållbar.



MERVÄRDE I ALLA LED

Med Fibo väggsystem minskar du byggkostnader och

byggtid, och kan tryggt överlämna till kunden en snygg,

säker och hållbar lösning.

Fibo väggsystem används inte bara i privata hem,  
men även i kommersiella och offentliga lokaler. Fibo ger 
effektiva byggprojekt tack vare enkel och tidsbesparande 
montering och därmed betydligt lägre kostnader. Bygg- 
ekonomin, den snygga designen, tålighet mot slitage, 
miljövänligheten samt säkerheten har gjort våra  
produkter så populära hos kunderna.

Med en fullständigt vattenbeständig lösning är Fibo  
det säkraste valet oavsett om det gäller ett vänskapligt 
vattenkrig eller en tuff budget. Vi har lång erfarenhet 
som leverantör till näringslivet och den offentliga sektorn. 
Kombinationen hög slitstyrka och låg risk ger en pris-
värd lösning, speciellt i lokaler med intensiv användning.

EN HÄLSOSAMMARE BO-  
OCH ARBETSMILJÖ

Miljömedveten produktion är en självklarhet för oss. Vi 

kräver därför hållbara lösningar som minskar användnin-

gen av resurser och material. Vi använder oss enbart av 

leverantörer som uppfyller våra återvinningskrav i alla led.

Fibo väggskivor tillverkas av certifierat och återvunnet 
trä och har en egen EPD (Environmental Product Decla-
ration) som beskriver materialets miljöpåverkan. Dessa 
kan användas för att miljöcertifiera stora byggprojekt, 
och via vår årliga miljörapport kan du övervaka vårt 
fortskridande.

TRYGGHET I MER ÄN 60 ÅR

Ända sedan 1952 har vi arbetat med att tillverka 
våtrumsväggar. Produktionen är fortfarande förlagd 
till Lyngdal i Norge. Vi har uppdaterat fabriken till en 
modern anläggning med låga utsläpp som producerar 
allt större volymer med stadigt lägre energiförbrukning, 
vilket resulterar i mindre avfallsmängder och ökad åter-
vinning till nya råvaror.

Hittills har vi levererat mer än en miljon installationer 
till kunder i Skandinavien, Europa, Nordamerika och 
Australien. Innovation förblir vår största och viktigaste 
drivkraft.

STORT URVAL AV DEKORER

Fibo väggsystem finns i ett brett sortiment av snygga 

dekorer med olika färgtoner, ytor och texturer som 

fångar det bästa från modern skandinavisk design.

Se hela kollektionen på fibo.se.

Fibos väggsystem är godkänt enligt Boverkets Byggregler. 
Ramverket för väggen utgörs av profiler så att skivorna 
sedan kan skruvas direkt på befintlig vägg eller regelverk,  
de kan enkelt kapas och anpassas till just dina väggar.

Väggsystemet kräver varken gips, fuktspärr eller
kakelfogning. Alla skivor levereras med vårt unika

Aqualock-system och är enkla att montera.

Skivans släta och starka yta tål både vattenstänk och 
stora temperatursvängningar, torkar snabbt och är 
enkel att rengöra. Följ den enkla monteringsanvisningen 
och du garanteras ett resultat som varar i många år.

Bygg ett kvalitetsbadrum med Fibo väggsystem  
eller kvalitetskök med Kitchen Board från Fibo

Fibos ambition är kontinuerlig produktutveckling och fokus på anpassning  
av produkten till dina önskningar och behov. Du kan kombinera våra olika
designer fritt helt efter eget önskemål. Design och kvalitet går hand i hand!
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SKIVSTORLEKAR

Med 2 400 mm långa väggskivor täcker du snabbt och 
enkelt hela väggen från golv till tak. Vissa dekorer kan 
även fås i form av 3 020 mm långa skivor för rum med 
extra stor takhöjd.

Kitchen Board är 580 mm långa skivor som skyddar 
väggen bakom köksbänken. Skivorna skyddar väggen 
mot vatten och matlagningsstänk.

VÄGGSKIVOR I VÄRLDSKLASS

Fibo väggskivor är tillverkade av en kärna med sju lager 

björkfanér framställd av PEFC-certifierat trä. Skivorna 

pressas samman och kläs med högtryckslaminat som 

fungerar som fuktspärr på skivans framsida. Du får 

därmed en fullständigt vattenbeständig och miljövänlig 

vägg anpassad efter dina behov.
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RIKTIGA TILLBEHÖR ÄR HALVA JOBBET

Monteringstillbehör och profiler är speciellt utformade 

för alla behov, och konstruerade för ett vatten- 

beständigt och säkert resultat.

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom monterings- 
anvisningen och tittar på våra monteringsvideor på fibo.
se för att säkerställa korrekt montering enligt alla nöd-
vändiga bestämmelser hos just dig. Förutsatt korrekt 
montering ger vi 15 års garanti på våra väggskivor.

Väggsystem som motstår vatten

Fibo är en trygg lösning som är fullständigt vattenbeständig och  
som har alla nödvändiga våtrumsgodkännanden. Systemet levereras som en  
komplett lösning med tillbehör och profiler vilket förenklar monteringen  

och säkerställer ett perfekt och säkert resultat.
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Väggskivor  
med Aqualock

Anpassade 
monteringsverktyg

Skruvar och profiler som 
säkrar enkel montering

Fogmassa som förseglar 
och ger vattentätt resultat

Anpassade  
rengöringsprodukter



Fibo betyder en trygg lösning!

- Backe Stor-Oslo | Flesberg grundskola

Fibo levererade mer än 1 700 kvadratmeter väggskivor i 
dekorerna Sunflower, Oslo, Titan och Aquamarine.

Produkterna har fått ett mycket gott mottagande av både 

kunden och andra intressenter. Vi är mycket optimistiska när 

det gäller insäljning av framtida projekt med Fibo väggskivor.

- Udo Scharr | ESTEC GmbH & Co

Det tyska företaget Estec har utvecklat ett nytt system för 
kompletta badrum. Badrummen är anpassade till en något 
förhöjd standard inom modulbaserad produktion med  
variabla badrumsstorlekar för flerbostadshus.

Enkel montering och rengöring!

- Lyngdal idrottsförening

När Lyngdal IL skulle bygga omklädningsrum  
i Lyngdalshallen var en kostnadseffektiv och  
bestående lösning viktigt.

Vi hade goda erfarenheter  

av Fibos väggsystem från  

tidigare projekt!

- Entreprenör  
Consto Svalbard AS

Kort byggtid, säker  
och funktionell lösning och 
enkel rengöring gjorde att  
entreprenören ville använda 
Fibo även till hotellet, där 
dekoren Cracked Cement 
förstärker inspirationen  
från valvet i berget.                                                                

Det var svårt att välja rätt dekorer och  

färger eftersom det finns så många varianter. 

Men det gav oss å andra sidan möjlighet  

att kombinera flera olika stilar!

- Trine och Carsten Davidsen

De beslutade att det var klokt att använda Fibos 
produkter överallt i sitt nya kafé: i serverings- 
delen, köket och alla toaletter. Den samman- 
lagda ytan är mer än 400 kvadratmeter.

Vi sparade mycket tid genom 

att använda Fibos väggsystem 

eftersom det gikk betydligt 

snabbare än att sätta kakel.

- Øystein Barøy,  
byggansvarig

Den nya vårdinstitutionen i 
Lyngdal sparade mycket tid  
på att välja Fibo väggsystem, 
som nu används i allt fler vård- 
institutioner tack vare vägg- 
skivornas hygieniska ytor.

Därför valde de Fibo!

Vi är extra stolta över att leverera till allt fler offentliga lokaler såsom skolor,  
vårdinstitutioner, förskolor, idrottsanläggningar men även olika kommersiella

miljöer – där olika typer av användare och miljöer ställer extra höga krav  
på både slitstyrka och design.

Fibos säljare bistår gärna med monteringsvägledning!

Sälj- och kundstödsavdelningen

Kontakta oss före start av ett stort projekt eller för att
arrangera en utbildning så finner vi ett sätt att ge dig och  
ditt företag en introduktion till våra produkter!
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A smart way
to transform 

your wall

Tlf: +46 70 2839310
Epost: info@fibosystem.se
www.fibo.se

Fibo AB
Industriveien 2

N-4580 Lyngdal

Fibo väggskivor är testade enligt  
EU-kommissionens strikta krav för  

vattenbeständiga system.

Testmetoden ETAG 022 omfattar duschning 
på hörnprofiler, sockelprofiler, övergångar mot 
golv, skarvar, rörgenomföringar, skruvhål vid 

tvättställ, avloppsrör, kopparrör och  
övergångar mot fönsterkarm. 

Mer information om väggskivornas egenskaper 
finns i SINTEFs tekniska godkännande 2289.

designbyfibo
designbyfibo
fibosverige


