
FARGO
PLANKBORD





Varje bord är varsamt tillverkat 
för hand efter just dina önskemål. 
Materialen är noga utvalda, inte 
bara för att skapa en möbel av 
högsta möjliga kvalité utan även 
för att inte påverka miljön på ett 
negativt sätt. Att värna om vår 
gemensamma miljö är något som 
ligger oss varmt om hjärtat och 
genomsyrar hela vår verksamhet. 
Detta innebär att allt vårt virke 
kommer från hållbart skogsbruk 
och att vi ständigt jobbar med 
att minimera vår påverkan i både 
produktion och transporter. Allt för 
att du skall kunna njuta till fullo 
av ditt FARGO plankbord.

Borden tillverkas i Europa och 
är en harmonisk fusion mellan 
trä och metall i en modern stil. 
Bordsskivan kan fås i Europeisk 
ek eller Amerikansk valnöt och 
med möjlighet till en personlig 
utformning. Vidare kan det fås  
med hel eller delad skiva och 
med rak eller naturkant Borden 
kan anpassas ytterligare efter 
din personliga smak genom att 
välja fyllnadsmaterial, eller genom 
att lämna kvistar och sprickor 
obehandlade för en mer rustik 
känsla. Borden lackeras eller oljas 
för att ge en både slitstark och 
vacker yta.



FARGO plankbord är ett koncept som låter dig ska-
pa ett bord som passar just dig i borde utformning 
och storlek.. Detta i endast fem enkla steg. 

1. Välj önskad storlek av bordsskiva.

2. Välj bordsskiva i antingen Europeisk ek eller Amer-

ikansk valnöt. 

3. Välj modell och material på underrede. 

4. Sätt din egen prägel genom att välja kant, filler,  
bordsskiva och underredets placering..

5. Få ditt unika bord tillverkat och hemlevererat på 
endast 10 veckor.

SKAPA DITT UNIKA
FARGO PLANKBORD

VÄLJ
STORLEK 

VÄLJ
UNDERREDE

SÄTT
DIN ALLDELES

EGEN 
PRÄGEL

LEVERANS
INOM 

10 VECKOR

VÄLJ
TRÄSLAG





Öppna kvistar och 
grenar

Ljusbrun Mörkbrun Svart Transparent

FILLERS

Oljad / Ljusoljad 
ek

Vitoljad ek Rökt oljad ek Oljad / Lackerad 
svart Amerikansk 
valnöt

Lackerad ek

TRÄSLAG & YTBEHANDLING

Standard Diagonal, 5mm 
bred springa i 
mitten

Vertikal, 5mm bred 
springa i mitten

BORDSSKIVOR

F01
Naturkant

F03
Upochnervänd 
naturkant

F02
Rak kant

F04
Avfasad kant

KANT PÅ BORDSSKIVOR

1
Rostfritt ståll 
(polerat)

2
Antracit
(lackerat)

3
Industristål 
(lackerat)

METALBEN TRÄBEN

STORLEK
Matbord
L / B / H cm 
140x90x76
160x90x76
180x90x76

200x100x76
220x100x76

220x110x76
240x110x76
260x110x76

Isticksskivor
L / B cm
60x90 60x100 60x110

Design & Material

A
U-formade ben 4x10 cm

B
U-formade ben 3x6 cm

C
M-formade ben 3x6 cm

D
Hela ben

A1 B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2

A3 B3 C3 D3

E
Hela träben

F
U-formade ben 

4x10 cm

G
Trapets ben 
4x10 cm



MEKANISM FÖR ISTICKSSKIVA

1

3

2

4

350 mm 414 mm 478 mm

Bordsbenen kan anpassas till 3 olika positioner

300 100 1600350 478 428 100 1344414 364 100 1472

FIBERRIKTNING PÅ ISTICKSSKIVA

Fiberriktning är samma på isticksskiva som på bordsskiva.
ENDAST bord med naturkant.

Fiberriktning på isticksskiva är motsatt riktningen på  
bordsskiva. ENDAST bord med rak kant.



Distr ibueras i Sverige av: 
LIB AB

Åskloster, Sverige
Tel. +46  300 37 660  www. l ib.se


