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KITCHEN BOARD

Nyt køkken
på en
weekend!
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Hvorfor vælge Kitchenboard fra Fibo?
• Enkel og hurtig montering
• Let at holde rent
• Tåler vandsprøjt og
temperatursvingninger
• Holdbar løsning
• Økonomisk

En fornyelse af køkkenet behøver ikke
at være dyr eller arbejdskrævende.
Kitchen Board er et vægpanel tilpasset
området mellem køkkenbord og overskabe.
Du får et rengøringsvenligt og holdbart
resultat uden at springe de økonomiske
rammer.
Samtidig er det hurtigt og let at montere.
Vi har her samlet vores kollektion inden for
køkken-fornyelse med Kitchenboard.
Vi tror også der er et Kitchen Board, som falder
i din smag.
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NYT KØKKEN PÅ EN
EFTERMIDDAG MED KITCHEN BOARD
Forny køkkenet på nogle få timer med paneler
specialtilpasset området mellem bordplade og overskab.
Kitchen Board er en sikker og holdbar løsning, der er
meget enkel at montere. Panelerne er rengøringsvenlige
og vedligeholdelsesfrie og tåler direkte vandsprøjt og
store temperatursvingninger.
Et norsk kvalitetsprodukt med et stort udvalg i forskellige
design. Panelerne kan monteres direkte på et træskelet
eller på eksisterende skruefast væg. Følg den enkle
monteringsanvisning, og du er sikret et flot resultat, du
har glæde af i mange år.
Panelerne er hurtige at tørre af og lette at holde rene.
Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plade
har nettomål 600 mm x 580 mm. Metaldekorerne er
560/580 mm x 580 mm.
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Kitchen Board 2124 KM99 HG Black

1066 C Black KM99

8056 STN Lentini Dark KM00

0901 PI Black Flower K00
2101 HG Red K03

Aqualock-samlingen gør monteringsarbejdet
enkelt og hurtigt, og giver et perfekt slutresultat
med en flot finish
Enklere kan det ikke gøres!

1

2

Design godkendelse:
D21569 No.00 + US.00
Patent godkendelse:
P24306 No.00 + US.00 + EP.00
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4746 KM3010 STN Grey Sahara

KØKKENET ER HUSETS
HJERTE
En fornyelse af køkkenet behøver ikke være særlig
tidskrævende eller omkostningsfuld.
Vi har Kitchen Board i mange forskellige udseender, der
giver dig mulighed for, at sætte dit helt eget præg på
køkkenet.
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2898K00 RU Shabby Chic

2204 S Cracked Cement KM00

8056 STN Lentini Dark KM00

1091 S Rhodos White KM03037

UDVALG AF FLISESTØRRELSER

K00 uden fræs

K03, 30x5 cm

KM25, 15x15 cm

KM0303, 3x3 cm

K40, 10x10 cm

For at se hvilke
dekorer de forskellige
flisestørrelser leveres i;
se side 10 og 11.
KM99, brudskifer

KM6015, 60x15 cm

KM3005, 30x5 cm

KM3010, 30x10 cm

4746 STN Grey Sahara KM3010

0194 EM Marina Grey Oak KM6015
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8053 STN Lentini Grey KM00

4760 GEM Black Stone KM30059

KITCHEN BOARD DEKORUDVALG

0901 Matt with glossy pattern

Black Flower

K00

KM3005

Milano Antrasite

2101 High gloss
K03

Fuge 3,5 mm grå

3091 High gloss

3091 High gloss
K40

Denver White

Red

Fuge 3,5 mm grå

1091 Silk
K03

Rhodos White

Fuge 3,5 mm grå

#fibo-denverwhite #fibopanel

Fuge 3,5 mm grå

#fibo-rhodoswhite #fibopanel

2204 Silk

8056 Stone

8053 Stone

#fibo-denverwhite #fibopanel

Cracked Cement

#fibo-crackedcement #fibopanel

K00

Lentini Dark

#fibo-lentinidark #fibopanel

K03

#fibo-red #fibopanel

#fibo-milanoantrasite #fibopanel

Fuge 1,8 mm grå

KM99

Fuge 1,8 mm grå

4054 High gloss
KM99

Black

#fibo-black #fibopanel

Fuge 1,8 mm hvit

#fibo-newyorkblack #fibopanel
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Black Stone

#fibo-blackstone #fibopanel

2124 High gloss

Denver White

1066 Cement

4760 Gemstone

#fibo-blackflower #fibopanel

New York Black

OBS! En Kitchen Board plade, er en del af en
fuld-format plade, og vil derfor kunne variere
pga. naturlig farvespil i dekoren.

KM0303

Fuge 1,8 mm hvit

K00

Lentini Grey

#fibo-lentinigrey #fibopanel

K00

KITCHEN BOARD DEKORUDVALG

5342 Extra matt

Sahara

4091 Slate

4746 Stone
KM25

#fibo-sahara #fibopanel

Grey Sahara

KM3010

Fuge 1,8 mm grå

White Slate

KM99

#fibo-whiteslate #fibopanel

#fibo-greysahara #fibopanel
Fuge 1,8 mm hvit

Fresing 1,8 mm grå

Alle Kitchen
Board dekorer fås
også i fuld højde
2400mm.

2898 Rustic

Shabby Chic

0194 Extra matt
K00

Marina Grey Oak

KM6015

#fibo-marinagreyoak #fibopanel

#fibo-shabbychic #fibopanel

Fuge 1,8mm hvit

METALDEKOR:
OBS! Metaldekorerne indeholder små mængder
med aluminium, de anbefales derfor ikke til brug
bag komfur, da dette kan skade overfladen.

***netto størrelse 560 mm bredde x 580 mm højde
**netto størrelse 580 mm bredde x 580mm højde.

2800 Aluminum

Pennello

#fibo-pennello #fibopanel

**

441 Aluminum
K00

Børstet Aluminium
#fibo-børstetaluminium #fibopanel

**

2346 Aluminum
K00

Rivet Flora

K00

#fibo-rivetflora #fibopanel

***

Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plade har nettomål 600 mm x 580 mm. Alle dekorer kan fås i 2400 mm højde mod bestilling.
Monteringsanvisning følger med pakkerne. Mønsteret på metaldekorerne er ikke sammenhængende.
NB! Af tryktekniske årsager afviger farverne i dekor oversigten noget fra selve produktet.
KM = Fugebredde 1,8mm. K = Fugebredde 3,5mm.
11

4091 SL White Slate KM99

Vi anbefaler ikke brug af aluminiumsdekorerne bag ved et komfur.
Aluminiumsdekorerne er mere udsatte overfor høje temperaturer.

TILBEHØR:
NB! Af tryktekniske årsager afviger farverne i dekor oversigten noget fra selve produktet.
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MONTERINGSSKRUER

BUNDLISTE

INDVENDIG HJØRNELISTE

L-PROFIL

40stk + 1bit
3,0 x 20 mm

Leveres i længde 2400mm

Leveres i længde
580mm og 2400mm

Leveres i længde
580mm og 2400mm

MONTERING AF KITCHENBOARD MED BUNDLISTE
A

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne, eventuelt også justering i forhold til overskabe.
Dersom montering skal foretages på fliser forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden
pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.
Det anbefales at bruge handsker under montering, da skarpe kanter kan forekomme.
B

C

D

E

Tilpas bundlisten til ønsket længde. Skru bundlisten fast. Der skal laves Klik de tilpassede plader sammen. Påfør fugemasse i bunden af listen.
Fug under listen eller direkte på
en forsænkning til skruehovedet, så Det anbefales at prøvemontere før
bordet..
pladen glider let ned i listen.
fugning. Der anbefales fugning bag
vask/komfur.
F

Pladerne løftes samlet op og
sættes i bundlisten. Tør overflødig
fugemasse af.

G

H

Skru pladerne fast i top og side. For Afslutningslister tilpasses, påføres
at undgå skade yderst på pladerne fugemasse/lim og monteres.
anbefales det at forbore pladerne.

Færdig arbejde!

MONTERING UDEN BUNDLISTE
A

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne, eventuelt også justering i forhold til overskabe.
Dersom montering skal foretages på fliser forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden
pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.
B

Beregn en afstand på 2-3 mm
fra bordpladen og op til bund af
pladekant.

F

C

Pladerne fastgøres med skruer i
den markerede rille.

G

Det anbefales at bruge fugemasse Sidste panel skrues fast. Skruen
mellem pladerne bag vasken, når
bliver dækket af afslutningsliste.
de klikkes sammen.
(forboring og forsænkning
anbefales)

D

E

Pladerne klikkes på plads.
Pladerne skrues fast i kanten. Der
bør forbores gennem laminaten for
at undgå skade på pladen.

H

Pladerne fuges i bund.
Det anbefales at anvende
maskeringstape på både plade
og køkkenbord for at opnå en flot
fuge.

Husk det rigtige tilbehør.
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INSPIRERET?
Vi håber du har fået en ide om, hvilke muligheder
Kitchen Board fra Fibo giver dig.
Her er det bare at slippe fantasien løs! Design går ikke
på kompromis med kvalitet. Det behøver heller ikke at
være en meget dyr løsning at forny sit køkken.
Vort bredde udvalg i farver og mønstre giver dig en
unik mulighed for at skabe dit drømmekøkken.
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Altid præcision
Altid kvalitet
Altid miljøbevidst
Udviklet, designet og
produceret i Norge
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0417-

Salgskontor i Danmark:
Fibo AS
Industrivn 2, N- 4580 Lyngdal
Norge
Tlf.: 00 47 38 34 33 00
Fax.: 00 47 38 34 33 11
www.fibo.no
E-post: info@fibosystem.com
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A.Rindom A/S
Gammelager 3
DK - 2605 Brøndby
Tlf.: 43 96 22 11
www.rindom.dk
e-mail: rindom@rindom.dk

