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Tehokkaat rakennusprojektit
Fibo-seinäjärjestelmän avulla säästät rakennuskustannuksissa ja saat  

projektin nopeasti valmiiksi. Näin myös asiakas saa nopeasti turvallisen,  
kestävän ja huoltovapaan lopputuloksen.



LISÄARVOA KAIKISSA VAIHEISSA

Fibo-seinäjärjestelmän avulla säästät rakennuskustan-
nuksissa ja saat projektin nopeasti valmiiksi. Näin myös 
asiakas saa turvallisen, kestävän ja huoltovapaan loppu-
tuloksen nopeasti.

Fibo-seinäpaneeli sopii käytettäväksi kaiken kokoisissa 
asunnoissa ja -taloissa, ja se sopii erinomaisesti myös 
suuriin julkisiin rakennuksiin. Yksinkertaisen ja aikaa 
säästävän asennuksen ansiosta rakennusprojekteista 
tulee tehokkaita ja kustannussäästöt ovat huomattavia. 
Nämä asiakkaidemme arvostamat ominaisuudet ovat 
tehneet tuotteistamme erittäin suosittuja

Täysin vesitiivis Fibo-ratkaisu on varmin valinta, oli 
kyseessä sitten leikkimielinen vesisota tai tiukka budjet-
titaistelu. Olemme kokeneita toimittajia niin yrity-
selämään kuin julkiselle sektorillekin. Kulutuskestävyyden 
ja riskittömyyden yhdistelmä antaa rahalle vastinetta 
erityisesti siellä, missä käyttö on suurinta.

TERVEEMPI ASUIN- JA TYÖYMPÄRISTÖ

Ympäristöystävällinen tuotanto on meille itsestään-
selvyys. Siksi kehotamme valitsemaan kestäviä ratkai-
suja, jotka vähentävät luonnonvarojen ja materiaa-
lien käyttöä. Kaikki toimittajamme täyttävät omat 
vaatimuksemme uusiokäytöstä kaikissa vaiheissa.

Fibo-seinäpaneelit valmistetaan sertifioidusta ja 
uudistuvasta puutavarasta, ja niiden EPD-selosteet 
kertovat tuotteiden ympäristövaikutuksista. Näitä 
voidaan käyttää suurempien rakennusprojektien 
ympäristösertifioinnissa. Voit seurata vuosittaisista 
ympäristöraporteistamme, mihin suuntaan olemme 
menossa.

TURVALLISUUTTA YLI 60 VUODEN AJAN

Olemme työskennelleet suojellaksemme märkätilojesi 
seiniä jo vuodesta 1952. Tuotteemme valmistetaan 
edelleen Norjan Lyngdalissa. Tehtaamme on päivitetty 
moderniksi vähäpäästöiseksi laitokseksi, jossa tuotetaan 
entistä enemmän seiniä entistä vähemmällä energialla 
– me siis tuotamme vähemmän jätteitä ja kierrätämme 
enemmän.

Yli miljoona asennuskohdettamme ovat tähän men-
nessä vieneet meidät Norjasta Skandinaviaan, Euroop-
paan, Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Innovaatio on 
edelleen tärkein liikkeelle paneva voimamme.

Meille seinä on vasta alkua.
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RUNSAS VALIKOIMA PINTOJA

Fibo-seinäjärjestelmässä valittavanasi on runsas valiko-
ima erilaisia pintoja, värisävyjä ja struktuureja, jotka 
tuovat esille parasta modernia skandinaavista designia. 

Näe koko mallistomme osoitteessa fibosystem.fi.

Seinäjärjestelmämme on hyväksytty märkätilakäyttöön, 
eli kipsaus-, vedeneristys- ja laatoitustyötä ei enää 
tarvita. Paneelit kiinnitetään ruuveilla suoraan olemassa 
olevaan seinään tai rimoitukseen. Levyt on myös helppo 
leikata ja muokata juuri sinun seinillesi sopiviksi. Kaikissa 
paneeleissamme on ainutlaatuinen Aqualock-
järjestelmä, ja ne on helppo asentaa.

Paneelin tasainen ja vahva pinta kestää vesiroiskeita ja 
suuria lämpötilan vaihteluita, on nopea kuivata sekä 
helppo pitää puhtaana. Yksinkertaisia asennusohjeita 
noudattamalla saat lopputuloksen, joka kestää vuosia. 
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Fibo-seinäpaneeli ja Kitchen Board
laadukkaisiin kylpyhuoneisiin ja keittiöihin
Fibon jatkuvan tuotekehityksen keskiössä on luoda toiveittesi mukainen  
tuote, joka vastaa tarpeisiisi. Voit yhdistellä Fibo-tuotteita niin, että  
ne sopivat tyyliisi. Design ja laatu kulkevat käsi kädessä!



PANEELIN KOOT

Kun paneelin korkeus on 2400 mm, saat helposti  
ja nopeasti päällystettyä koko seinän lattiasta kattoon. 
Jotkut pinnat on saatavilla myös 3020 mm:n kokoisina,  
jolloin ne sopivat huonekorkeudeltaan tavallista 
korkeampiin tiloihin.

Kitchen Board on 580 mm korkea välitilalevy keittiön 
pöytätason ja yläkaappien väliseen tilaan. Paneelit  
suojaavat seinää vesiroiskeilta ja ruuanlaiton räiskyiltä.

MAAILMANLUOKAN SEINÄPANEELI

Fibo-seinäpaneelin ytimen muodostaa seitsenker- 
roksinen koivuvaneri, joka on valmistettu PEFC- 
sertifioiduista puutavarasta. Levyt puristetaan yhteen  
ja päällystetään korkeapainelaminaatilla, jolloin 
vedeneriste tulee paneelin eteen. Näin lopputuloksena 
on täysin vesitiivis ja ympäristöystävällinen design- 
seinä, joka täyttää juuri sinun tarpeesi.
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Taustakalvo

KUNNON TARVIKKEET OVAT PUOLI TYÖTÄ

Eri tarpeisiin sopivat asennustarvikkeet ja listat on 
mitoitettu niin, että lopputulos on varmasti vesitiivis.

Suosittelemme lukemaan asennusohjeemme  
tarkasti ja katsomaan asennusvideomme osoitteessa  
fibosystem.fi, jotta kaikki vaiheet tehdään oikein ja 
hyväksymisten mukaisesti. Annamme oikein asennetulle  
seinäpaneelille 15 vuoden takuun.

Vedenkestävä seinäjärjestelmä

Fibo on turvallinen ja täysin vesitiivis ratkaisu, jolla on kaikki märkätiloissa  
käytettäväksi tarvittavat hyväksynnät. Järjestelmä toimitetaan täydellisenä  
pakettina tarvikkeineen ja listoineen, jolloin asennustyö käy helposti, ja saat  

täydellisen ja varmasti onnistuneen lopputuloksen.

+ + +
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Fibo on turvallinen ratkaisu!
- Backe Stor-Oslo | Flesbergin ala- ja yläkoulu 

Fibo on toimittanut yli 1 700 neliömetriä seinäpaneeleja 
eri pinnoilla: Sunflower, Oslo, Titan ja Aquamarine. 

Niin asiakkaat kuin muutkin tahot ovat ottaneet tuotteet 
erittäin hyvin vastaan. Suhtaudumme erittäin optimistisesti 
uusien Fibo-tuotteita käyttävien projektien myyntiin!
- Udo Scharr | ESTEC GmbH & Co

Saksalainen Estec on kehittänyt uuden valmiskylpyhuone- 
järjestelmän, joka tarjoaa asuntoihin hieman tavallista  
tasokkaampia kylpyhuone-elementtejä.

Helppo asentaa ja puhdistaa!
- Lyngdal urheiluseura

Kun Lyngdal IL rakensi urheiluhallinsa pukuhuoneita, 
urheiluseuralle oli tärkeää löytää kustannustehokas  
ja kestävä järjestelmä.

Meillä oli aiemmista  
projekteista hyviä kokemuksia 
Fibo-seinäpaneeleista!           
- Rakennusyritys 
Consto Svalbard AS

Nopea asennus, varma ja  
toimiva ratkaisu ja helppo  
puhtaanapito olivat syitä,  
miksi halusimme käyttää 
Fiboa myös hotellissa. Siellä 
Cracked Cement -pinta jatkaa 
vuoren holvista saatua  
inspiraatiota.                                                                    

Oli vaikeaa valita pintoja ja värejä, koska 
niitä oli niin monia erilaisia. Mutta niiden 
ansiosta meidän oli mahdollista luoda 
sisustukseen monia erilaisia ilmeitä!
- Trine ja Carsten Davidsen

He päättivät lopulta käyttää Fiboa kaikkialla 
uudessa kahvilassaan ¬ niin asiakaspuolella, 
keittiössä kuin kaikissa WC-tiloissakin,  
yhteensä yli 400 neliömetriä.

Fibo-seinäjärjestelmän käyttö 
säästi meiltä paljon aikaa, sillä 
sen asennus sujuu laatoitusta 
nopeammin.
- Øystein Barøy,  
Lyngdalin terveystalo

Lyngdalin terveystalo säästi 
paljon aikaa valitsemalla 
Fibo-seinäjärjestelmän, jota
käytetään nyt yhä useam- 
massa terveystalossa sen  
hygieenisten pintojen  
ansiosta.

Siksi he valitsivat Fibon!

Olemme ylpeitä saadessamme toimittaa yhä useampiin projekteihin   kouluihin, 
lastentarhoihin, terveydenhuollon rakennuksiin, urheilutiloihin ja muihin kaupalli-
siin ympäristöihin, joissa erilaiset käyttäjät ja käyttötilanteet asettavat kulutusk-

estävyydelle ja muotoilulle erityisen korkeat vaatimukset.

Fibo-myyjät avustavat mielellään asennusohjeiden kanssa!
Myynti- ja palveluosasto

Ota meihin yhteyttä, kun olet aloittamassa suurta projektia  
tai kun tarvitset ohjeistusta - sovitaan yhdessä, milloin sinä  
ja yrityksesi voitte saada käyttöopastuksen!
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Fibo AS
Industriveien 2

N-4580 Lyngdal

Fibo-seinäpaneelit on testattu ja hyväksytty 
Euroopan komission vesitiiviille järjestelmille 

asettamien tiukkojen vaatimusten mukaisesti.

ETAG 022 -testimenetelmässä käytetään 
suihkutuskoetta arkistamaan nurkka- ja 

sokkelilistojen, seinän ja lattian yhtymäkohdan, 
saumojen, putkien läpivientien, pesualtaan 

porausreikien, viemäriputkien, kupariputkien 
ja seinän ja ikkunalaudan yhtymäkohdan 

vesitiiviys.

Lue lisää paneelien ominaisuuksista SINTEFin 
teknisestä hyväksynnästä numero 2289.


