Kiosken på Grenen, Skagen

Hvor vandene mødes
Vi har alle været der, eller vi kommer der før
eller siden. Hver sommer færdes tusindvis af
mennesker ind og ud af toiletterne på Grenen,
hvilket stiller store krav til lokalet. I 2010 blev
de nordligste toiletter i Danmark renoveret med
Fibo-Trespo vådrumspaneler fra A. Rindom A/S,
og i dag fremstår lokalerne stadig næsten som nye.

Grenens nye toiletforhold, Skagen

Skagen skole, Frederikshavn

BØRNEHUSET
BRUMBASSEN
BRØNDBY
Køkkenlederen udtaler følgende: jeg var med i projektet helt
vælge hvilket panel og farve og
brochure og prøver og valgte
udfra det. Det gør at jeg i dag
føler at det er mit køkken.
Når man hver dag laver mad til
150 vuggestue og børnehave
børn, er der rimeligt travlt i
køkkenet, og derfor er det også
vigtigt at den daglige rengøring
og oprydning kan udføres let og
hurtigt.
Panelerne er lette at rengøre,
jeg tørrer dem bare af med en
og fuge gør at kluden ikke hænger fast. Jeg er rigtig glad for
MIT nye køkken.

Børnehuset, Brumbassen

Poul Eeg Camping Skagen

TORBEN SCHWARTAU
BYGNINGSKONSTRUKTØR
BRØNDBY KOMMUNE,
TEKNISK-FORVALTNING
gennem et renoveringsprojekt vi havde
på en nedlagt skole. Der skulle laves en
løsning mellem bordplade og overskabe, der var mere holdbart en glasvæv.
men det et større arbejde og sviner og
støver som regel en del mere.
En af tømrene havde hørt om et pro-

at anvende til projektet.
Og da jeg kun har gode oplevelser
med produktet, har jeg nu anvendt
materialet til et nyt køkken projekt, hvor
jeg har beklædt væggene fra gulv til
loft i opvaske afdelingen og i resten af
køkkenet fra gulv til overkant af over-

Jeg er yderst tilfreds, med den rådgivTrespo som viste mig deres udstilling
hvor man kunne se hvordan man
montere og afslutter med forskellige
lister, og ikke mindst hvordan det
endelige resultat kommer til at se ud,
endvidere kunne man få lov til at afprøve monteringen hvis man var i tvivl
om noget.

VAPNAGAARD
HELSINGØR
neler i køkkenet, i forbindelse med
at bebyggelsen Vapnagaard i Helsingør skulle have lavet nyt stige-

LANGSIGTET TÆNKNING
Olesen har ikke én dag fortrudt at
De valgte Kitchenboard, ”det er
så nemt i dagligdagen, jeg tørrer
bare panelerne af med en fugtig
klud”. Bendt supplerer, ”Selv sovs
med kraftig farve karry eller tomat,
tørrer vi af uden problemer”.

JYLLAND

SJÆLLAND OG FYN

Bendt har anbefalet panelerne til
sin bror i hans lejlighed i Helsingør
centrum. De har selv monteret
panelerne på en lørdag formiddag,
Bendt udtaler: ”Vi er jo ikke håndværksmæssigt uddannede, men
jeg havde jo kigget håndværkerne
over skulderen da de var i vores
lejlighed i Vapnagaard. Vapnagaard har ca. 4200 beboere fordelt
på 1700 lejemål, stigestrengprojektet omfattede 950 lejligheder,
– Trespo Kitchenboard. Jytte og
Bendt er begge aktive omkring
Vapnagaard, Jytte styrer bebygfotograferer, bl.a. til bebyggelsens

Vapnagaard, Helsingør

