• 	Badkamerrenovatie
mogelijk binnen 2 dagen
• 	Voor iedere stijl
een decor

Hét slimme alternatief voor wandtegels
Kant & klare wandpanelen

• 100% waterbestendig
•	Aanzienlijke verkorting van de bouwtijd
•	Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen
• Droog en schoon te verwerken
•	Luxe uitstraling
www.fibo-trespo.nl

Kant & klare wandpanelen

Kant en klare wandpanelen
met klikverbinding

Aanzienlijke verkorting
bouwtijd

Hypoallergeen & onderhoudsvriendelijk

De Fibo-Trespo panelen zijn voorzien
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met een (zacht) schoonmaakmiddel.

onderscheiden. Er zijn verschillende

Fibo-Trespo kan ook over bestaand

Bovendien zijn de voegen, in tegen-

decors beschikbaar, waarmee iedere

tegelwerk geplaatst worden. Dit

stelling tot traditioneel tegelwerk,

gewenste stijl gecreëerd kan worden.

maakt het product ook ideaal voor

volkomen glad. Hierdoor hecht er

omvangrijke renovatieprojecten.

minder snel vuil of schimmel aan de
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Productkenmerken
Basismateriaal:	watervast verlijmde

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Plaats regelwerk en startprofiel

Plaats kant    en   klare panelen

Afmonteren en klaar!

Berken multiplex 9 mm.
Toplaag : 	HPL toplaag (1,2 mm).
Backing: 	voorzien van
CPL backing
aqualock (langszijden).

Dikte: 		

10,2 mm.

Afmeting:

werkend

			

302 / 240 x 60 cm

Keurmerken:

PEFC™ gecertificeerd

			

en CE gecertificeerd

Gratis monsters en meer informatie?
Gratis monsters en meer documentatie kunt u aanvragen op www.fibo-trespo.nl.
Zie de website voor uw dichtstbijzijnde verkooppunt.

Scan de QR code voor meer informatie over de verwerking
van Fibo-Trespo.
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