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BOARDS

Lion Boards™ är högkvalitativa
hardboards från Finland. De
tillverkas av nästan enbart naturligt
trä och man utnyttjar därmed
biprodukter från skogsindustrin
i det närliggande området. Lion
Boards™ är säkra, påverkar inte vår
hälsa och miljön, är mycket starka
och har utmärkta egenskaper för
vidare bearbetning.

från de material som använts vid
byggandet. Tack vare det naturliga
innehållet så har, Lion Boards™
mycket låga kemiska emissioner,
vilket bidrar till en god luftkvalitet
inomhus. Lion Boards™ uppvisar
det värdefulla M1 certifikatet, är
säkra och passar utmärkt för
användning i inomhusmiljöer.

Lion Boards™ hjälper dig designa
Lion
Boards™
är
märkta och bygga hälsosammare och mer
med NFB-märket. Hardboard, komfortabla byggnader.
som tillverkas enligt den våta I vår fabrik i Heinola i södra Finland
processen, skiljer sig från andra övervakar vi produktionen konstant
typer av träfiberskivor på det sättet för att säkerställa att vi producerar
att vi nyttjar ligninet, som är träets och levererar produkter av högsta
naturliga bindemedel. Det betyder kvalitet. Lion Boards™ utmärkta
att inga potentiellt skadliga ämnen densitetsprofil och fina ytor bidrar
avges från skivorna, och att de är till goda och stabila egenskaper vid
enkla att återvinna. Lion Boards™ laminering, ytbehandling mm.
består av barrträ och har en jämnt,
Vår
anläggning
använder
ljust sandfärgat utseende.
högkvalitativ
kontrollutrustning
Lion Boards™ är troligen en av för att säkerställa att vår
de mest ekologiskt framställda hardboard möter de striktaste
träskivorna på marknaden. Vi kvalitetsstandards.
återanvänder träfiber som blivit
över vid sågverk i närheten av Lion Boards™ avsedda för
vår fabrik i Heinola, och vi har full permanenta konstruktioner är
kontroll över varuflödet (Chain of CE-märkta enligt fastställda krav.
Custody) av vårt råmaterial, vilket För “declarations of performance”
innebär att vi kan erbjuda våra (DoP’s), v g se vår hemsida
www.finnishfibreboard.com
kunder PEFC certifierat material.
Ett gott inomhusklimat förutsätter
begränsade och ofarliga emissioner
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VÄLJ FRÅN MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT
Tjocklek (mm)

2.5

LION Oil TemperedTM
LION HD Panel

2.7

3.0

4.8

6.0

bredd

längd

1220 mm

610, 1830, 2440, 2745 och 3050mm

*

TM

TM

LION PremiumTM
LION Furniture PaintedTM
LION PerforatedTM
LION GeneralTM
LION ProtectTM

LION HD Panel

*

Standardstorlek 1200 x 2745 mm
Specialformat
Andra format kan levereras, beroende pŒ volymer och utfšrande.
Dessutom kan boarden putsas och kalibreras.

VÄLJ FRÅN MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT
Lion Board™ är en pressad hardboard med slät yta och grov baksida

Lion Oil Tempered

tm
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Lion Oil Tempered™ har blivit oljehärdad men miljövänlig tallolja. Skivorna är vattenavvisande,
fuktbeständiga och extremt starka, Heavy duty. De passar både för permanenta och temporära
konstruktioner. De är CE-märkta.

Lion HD Panel

tm
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Lion HD Panel™ har en vitmålad yta som ger en ljus och luftig känsla till utrymmena den
används i. Lion HD Panel™ passar mycket bra för inre beklädnad och avdelning av ytor i stall,
ladugårdar, förråd, butiksinredningar, skyddsändamål och allmänt byggarbete. För att uppnå
ännu bättre motståndskraft mot fukt, har de oljehärdats och alla skivor har kantförseglats
på alla 4 sidor. Lion HD Panel™ är tillgängliga i ett obegränsat urval av färger, beroende på
kvantitet.

Lion Premium

tm

Digital och screentryckning
Innertak och väggbeklädnad
Inredningar I arbetsfordon och containers
Tillfälliga byggnader
Lämpliga i lantbruksbyggnader och
kommersiella byggnader
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Lion Premium™ är en högkvalitativ, lättbearbetad, och mångsidig hardboard, som
används mest i snickeri och -möbelindustrin. Lion Premium™ passar också bra i
byggnadssammanhang då den är CE-märkt vilket innebär att den är godkänd för permanenta
konstruktioner. En extra fördel med Lion Premium™ är lång livslängd på de bearbetande
verktygen och den ljusa färgen som ger en avsevärt mindre färgpåverkan vid målning, och
bidrar till ett snyggt och stabilt resultat gång efter gång.

Lion Furniture Painted

tm

Lion Furniture Painted™ levereras med färg pålagd på den släta sidan. Standardfärgen är
vit, men andra färger kan erbjudas. Då våra skivor beläggs med vattenbaserad färg, så är
de inte skadliga för hälsa eller miljö. Lion Furniture Painted™ är tillgänglig i en obegränsad
mängd färger, beroende på kvantitet.

Lion Perforated

tm

Lion Perforated™ är som standard tillgänglig i både omålat och vitmålat utförande - Lion
Perforated™ är vid specialorder tillgänglig i VALFRI färg – beroende på kvantitet – och är
även tillgänglig i oljehärdat utförande om så önskas. Följande håldiameter och avstånd är
tillgängliga:
Ø 4.8 mm, hålavstånd cc. 12.7 mm / 19 mm / 25.4 mm
Ø 7.1 mm, hålavstånd cc. 25.4 mm

Lion General

Underlagstak (Lion Roofing™)
Trossbotten/inredningar i arbetsfordon och containers
Byggnader & skyddskonstruktioner
Vägg och -takinklädnader
Undergolv (Lion Floor™)
Laminering – inkl. pappers och -pvc folier

tm

Lion General™ är en utmärkt board för alla typer av temporära konstruktioner och
förpackningsändamål. Lion General boards är också väl lämpade för skyddsändamål under
byggnation och renovering, då de är hållbara, slagtåliga och lätta att hålla på plats tack vare
den sträva baksidan. Den är återanvändbar.

Lion Protect

tm

LION Protect™ är normalt en något tunnare hardboard som lämpar sig väl för
skyddsapplikationer. LION Protect™ kan användas för skydd av golv och väggar
på byggarbetsplatser och under renoveringar. Den är också mycket lämpad till
förpackningsindustrins behov. Lion Protect™ är också tillgänglig att beställa i tjocklekarna
4.8mm och 6mm för tyngre och tuffare utmaningar.

Snickeriproduktion
Möbelindustri
Bil och -fordonsindustri
Laminering – inkl. papper och pvcfolier
Konstruktion och byggnation
Dekoration i detaljhandel
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Digital och screentryckning
Snickeriprodukter
Butiksinredning, display och
mässor/utställningar
Möbelindustri
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Möbelindustri
Akustikapplikationer
Butiksinredning, display och
mässor/utställningar
Arbetsfordon och
containerinklädningar
LONG
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Generell användning av hardboard
Ramverk och bakgrund till stoppmöbler
Butiksinredning, display och utställningar
Skyddsändamål
Tillfälliga byggnader
Förpackning och lagring
Proffs och -DIY konstruktioner
LONG
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Skydd
Pallock och bottnar
(Lion Pallet Cover™)
Förpackning
Lagring

LION BOARD - KVALITET FRÅN FINLAND
Finnish Fibreboard Ltd är en av Europas största och äldsta hardboardtillverkare. Finland är
ett av de mest skogbevuxna länderna i Europa, vilket gör Finnish Fibreboard till den mest
givna leverantören av hardboardprodukter av toppkvalitet – man säger att trä är det som
“ligger närmast hjärtat” hos varje finländare.
Lion Boards™ är ett utmärkt exempel på en homogen skiva som är slät, kvistfri,
delaminerar inte, spricker eller splittras inte – det är inte förvånande att detta är proffsens
val! De huvudsakliga användningsområdena för Lion Boards™ är konstruktion/byggnation,
butiksinredning, förpackning, skydd, golvläggning samt snickeri och -möbelindustri. Vår
framgång vilar på mer än 80 år av erfarenhet och kunskap.

VI TÄNKER PÅ VÅR MILJÖ
Vårt företag tar ansvar för miljön och följer principerna för en hållbar utveckling. Huvuddelen
av den energi vi använder i vår fabrik framställs av biobränsle, och är alltså mycket hållbart.
Dessutom använder vi modern avdunstningsteknologi för att upparbeta spillvattnet från
vår produktion. Dessa åtgärder säkerställer att vi med god marginal håller oss inom de
stränga, rådande lagarna gällande gränsvärden.
Användandet av uteslutande närproducerade träbiprodukter, innebär att Lion Boards™
förmodligen är en av de mest miljövänliga och ekologiskt nedbrytbara som produceras.
Kombinera detta med avsaknaden av tillförd formaldehyd, av vår M1-certifiering samt det
faktum att våra skivor enkelt och säkert kan återvinnas, och det är lätt att förstå att Lion
Boards™ är marknadens första val.

PÅLITLIG SERVICE OCH GOD TILLGÄNGLIGHET TILL NYTTA FÖR VÅRA KUNDER
Vårt professionella och engagerade kundserviceteam hjälper våra kunder att välja rätt
produkter och även gällande användandet av dem. Kontakta din representant om du har
några speciella krav eller t ex behöver formatsågade produkter. Vår service är flexibel och
pålitlig – pålitlighet och kvalitet i leveranserna är högsta prioritet för oss!
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P.O. Box 4, FI-18101 HEINOLA
TEL +46 (0)70 6642201
sales@finfib.fi
LION BOARDS

@LION BOARDS

finnishfibreboard.com

