
Fibo Vådrumspaneler.
Det bæredygtige valg.

Både arkitekter, entreprenører og skoleadministrationen er godt tilfredse med 
valget af Fibo vægbeklædning til toiletterne på flere skoler i Århus.

Farverige toiletter på skolerne i Aarhus

De sidste år har Elsted Skole, Katrinebjergskolen, Skovvang-
skolen, Skæring Skole, Sølysskolen og Tranbjergskolen gennem-
gået større materielle opgraderinger og renovering af toilet-
terne. Fælles for alle skolerne er, at valget til vægbeklædning 
faldt på Fibo vandtætte vægpaneler. 

Det har været en fordel at dekorere afdelingerne med forskellige 
farvenuancer. Så kan man eksempelvis henvise rengøringsperso-
nale eller andre til måske den ”blå afdeling”. Det er også en fin 
måde at kommunikere med børnene på, hvor det gør det nemt 
at henvise dem til det rigtige sted, når de skal på toilettet.

”Som kunde ønsker vi, at der er mulighed for at vælge farver. 
Det er farverne der gør, at Fibo adskiller sig fra keramiske fliser. 
Vi har valgt Fibo, da vi tror, at det er et godt produkt, er nemt 
at holde og som ser flot ud.” Det udtaler Gitte Hauge Hansen; 
administrationsleder i Aarhus kommune.

En stor fordel ved at benytte Højglans paneler fra Fibo er 
den rengøringsvenlige overflade. Skidt som urin, kalk, okker 
og sprittuds fjernes let.
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Fibo vægsystem er godkendt til anvendelse i vådzone og overfladen er vedligeholdelses-
fri og nem at holde ren. Urin, kalk og okker fjernes enkelt også fra fugerne. Selv mærker 

efter sprittuds og kuglepen fjernes enkelt med en sprittet klud. 

Fordelagtig til skolebrug



- Vi har brugt Fibo på alle vægge i selve Caféen, i køkkenet, i mel-
lemgangen og på alle toiletter. Rundt regnet er det blevet til 400 m2 
tilsammen. Det koster lidt, men til gengæld sparer vi meget på 
malerarbejde i fremtiden, siger Trine og Carsten Davidsen.

I februar åbnede ægteparret den helt nye Café Gaflen i det 
idylliske Hvide Sande i Vestjylland. En ven havde brugt Fibo Væg-
panel i sin Café og det virkede umiddelbart så fint, at de lånte et 
panel for selv at se, om det kunne holde til slitagen og hvordan 
det var at vedligeholde.

Og Fibo panelet blev virkelig sat på prøve: Panelet blev placeret 
bag frityren og den store stegepande i køkkenet i deres da- 
værende Café. Efter en måned var de mere end overbevidst.

- Vi kunne konstatere at vægpanelet var enkelt at rengøre  
og det holdt sig lige pænt. Og det var en vigtig faktor når vi  
nu skulle bygge en helt ny Café, sige Trine og Carsten Davidsen. 
Dermed blev det altså ikke bare køkkenet, men hele Caféen  
der blev beklædt med Fibo på væggene.  

Efter et halvt års drift fortryder de ikke valget. Og både  
tømreren, der havde entreprisen og kunderne er kommet  
med gode tilbagemeldinger.

- Tømreren sagde, at panelerne er enkle at arbejde med. Fibos 
profilsortiment er også anvendt, hvilket gør at det ser pænt ud, 
er stort set vedligeholdelsesfrit og enkelt at rengøre. Kunderne 
synes, det er flot, at vi har bygget i en lidt rå stil og mange  
har spurgt ind til, hvilket slags materiale Fibo er! 
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Med Fibo på café
Efter at have testet Fibo vægpanel i sit Café køkken i en måned, valgte Trine 

og Carsten Davidsen at benytte Fibo vægpanel til alle rum, da de skulle bygge nyt.



I sommersæsonen kommer 1500 gæster i 
døgnet for at nyde naturen og de mange  
aktivitetsmuligheder. Af aktiviteter på pladsen 
kan blandt andet nævnes badeland, udendørs 
pool, minigolf, fodbold- og tennisbaner,  
petanque og flere legepladser.  

Da toiletfaciliteterne på Campingpladsen stod 
for at skulle renoveres, ønskede man en løsning, 
som var let at holde ren og samtidig så indby-
dende og moderne ud. Valget faldt på Fibo Væg-
panel, der findes i flere hundrede dekorer med 

det bedste fra moderne skandinavisk design. 

Vægpanelerne er desuden enkle at montere og 
vedligeholdelsen er minimal. Hermed frigives 
der tid til at tage sig endnu mere af  
campinggæsterne.

Flemming Thomsen, ejer og driftsleder  
ved Råbjerg Mile Camping, siger om Fibo Væg- 
paneler:  ”Det bedste ved at bruge Fibo er kort 
leveringstid, enkel montering og topkvalitet  
på produkterne”.

For yderlig info om Fibo kontakt gerne:
Jylland: Distriktschef Peter Kjær +45 22 44 44 06

Sjælland og Fyn: Distriktschef Peter Roschmann + 45 24 22 62 11
 

Salgskontor i Danmark: 
A. Rindom A/S, Gammelager 3, 2605 Brøndby, Tlf. 43962211 

rindom@rindom.dk, www.rindom.dk
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Råbjerg Mile Camping
Råbjerg Mile Camping ligger 12 km fra Skagen, 

med kort vei både til det vilde Vesterhavet 
og det roligere Kattegat. 


