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ARBOR FERDIGMALT SLETTVEGG  
- INGEN SPARKLING, INGEN SLIPING,       
INGEN MALING

Arbor ferdigmalt slettveg med klikk er en plate som ikke trenger 
bearbeiding. Platene etterlater seg en helt slett vegg med nesten ikke 
synlige skjøter. Produktet er miljøvennlig og sponplaten er resirkulerbar. 
Den har vannbasert grunning og topp.

Platen er et godt alternativ for deg som er ute etter det moderne slette/
glatte utrykket, og du får et pent å varig resultat. Den slette slitesterke 
overflaten gjør den svert enkel å vedlikeholde.

Skagen Sval SjøHvit  

Velg blant våre lyse, lette farger:

Farge 239 274
Hvit 57336334 57357326
Skagen 57336326 57357315
Sval Sjø 57336345 57357334
Laurbær 60027029 60026524

Format: 12 x 620 x 2390/2740 
Lysmål: 600 x 2390/2740 
Dekker: 1,434/1,644/ m2 
Kanter: Arbor Klikk 2 kanter

Fargekoder:
Hvit  NCS: S0502-Y
Skagen  NCS: S1502-Y50R 
Sval Sjø NCS: S1005-B20G
Laurbær NCS: S3010-G70Y

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.

Arbor Klikkskjøt

Laurbær
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Arbor Panel Trend Natur Lys Eik
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ARBOR PANEL TREND NATUR KLIKK  
– MED UNIKE, KLASSISKE OG  
MODERNE DEKORER

Arbor Panel Trend Natur er slette vegger. De gir deg utrolige mange 
 muligheter til å skape unike og spennende interiører. Fra det klassiske 
til det helt moderne. Noe for enhver smak. Se flere dekorer på neste 
 oppslag. En helt ny Arbor Klikkskjøt forenkler monteringen. 

Veggplatene i denne serien gir en følelse av å ha naturen på veggen.  
Disse platene er supre i kombinasjon med for eksempel tre, glass og 
 fargerikt  interiør. Den slette, slitesterke overflaten gjør dem svært enkle  
å  vedlikeholde. 

Caffè Latte Eik 
49103066

Antique Furu  
49107338

Lys Eik  
49103074

Stående Betongbord  
49102998

Vintage Furu  
49107323

Liggende Betongbord  
49103017

Arbor Klikkskjøt
Dette er en nyutviklet klikkløsning,  
Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt.  
Denne gjør veggen slett og det blir 
 minimal  bevegelse ved endring i 
 romtemperatur og luftfuktighet.

Format: 12 x 620 x 2390
Lysmål:  600 x 2390
Dekker:  1,434
Kanter:  Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.

Arbor Panel Trend Natur Klikk:

Kan monteres sammen med andre  
klikkskjøt plater fra ARBOR.
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Arbor Panel Trend Natur, Sølvgrå Furu
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ARBOR PANEL TREND NATUR KLIKK  
– MED UNIKE, KLASSISKE OG  
MODERNE DEKORER

Vegger med naturdekorer har blitt urbant og trendy. En opplevelse av 
ekte natur med mønster og struktur fra årringer, kvister og annen natur 
tiltaler mange. Denne stilen har også nådd de urbane miljøene, der 
 naturmaterialer brukes for å skape en lun effekt i et moderne miljø.  
Beiset treverk er aktuelt overalt der folk skal trives, og slikt uttrykk gir 
Arbor Trend Natur. 

Format: 12 x 620 x 2390
Lysmål:  600 x 2390
Dekker:  1,434
Kanter:  Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.

Kalk Grå 
53467241

Askesort Furu
53632842

Kalk Mørk Grå 
53467256

Lun Brun Furu
53632861

Sølvgrå Furu
53632838

Kobbergrå Furu
53632876

Arbor Panel Trend Natur Klikk:

Arbor Klikkskjøt
Dette er en nyutviklet klikkløsning,  
Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt.  
Denne gjør veggen slett og det blir 
 minimal  bevegelse ved endring i 
 romtemperatur og luftfuktighet.

Kan monteres sammen med andre  
klikkskjøt plater fra ARBOR.
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Arbor Skygge/ Skrå Hvit
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ARBOR PANEL SKYGGE/ SKRÅ
– NÅ MED SPONKJERNE 

Platene er lekkert malt med en robust og slitesterk maling. Siden platene 
er ferdigmalte slipper du å bekymre deg for malingsøl og ekstra kostnader.

Sponkjerne gir mindre støv ved kapping og et bedre inneklima.

Veggplatene kan raskt og enkelt rengjøres og leveres i fargen ”hvit” ved 
lansering.

Skygge/Skrå, Hvit

Skjøter:Profil:

Format: 12 x 620 x 2390
Lysmål:  600 x 2390
Kanter:  Arbor Not og Fjær, 2 sider 
 
Farge: 
Hvit NCS: S0502-Y

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult 
 spikring.
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Arbor Panel Trend Multi Betong m/Staghull 
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ARBOR PANEL TREND MULTI
– FOR VEGG OG TAK

Multi er en serie fra Arbor, som kan brukes både på vegg og i tak. Lys Bjørk 
og Oljet Bjørk var svært eksklusive tak tidligere og gir også nå et  mektig inn-
trykk. De gir et levende tak, som er enkelt å montere selv. De kan monteres  
i forband eller kant i kant med gjennomgående skjøter i begge retninger.

Betongplatene med og uten staghull, gir en følelse av nettopp støpt betong 
og lager et røft uttrykk i alle rom – kjellerstue, barne-/ungdomsrom eller 
i andre  lokaler, hvor spesielle løsninger passer inn. Disse betongplatene 
 passer best på vegg og er flotte i kombinasjon med for eksempel tre,  
glass og fargerikt interiør. 

Betong u/Staghull Multi 
51407792

Betong m/Staghull Multi 
51407803

Kalk Grå Multi    
53632880

Skjøter:
Not og fjær, 4 kanter.

Format:  12 x 620 x 1220 
Lysmål:  600 x 1200 
Dekker:  0,72 m2

Kanter:  Not og fjær 4 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

Multi i fire spennende dekorer:

Fuktbestandig: Multi Betong m/staghull 51407818.

Takplater montert i forband.

Takplater montert kant i kant

Oljet Bjørk Multi   
51407784

Lys Bjørk Multi   
51407773
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Fotovegg Brygge NOBB 56128115
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ARBOR PANEL TREND FOTOVEGG 2 PL
– FOR DEG SOM ER KREATIV

Med vårt nye, innovative produksjonsutstyr kan vi lage alle mulige  motiver 
på våre plater for vegg og tak. Bruksområder er både for hus og hytte, 
hvis du velger blant våre standardmotiver. Bildene kan forlenges i  bredden 
med Arbor Panel Trend klikk veggplater med høyde 274. Eller du kan 
sage dem ned fra 274 til ønsket høyde. Dette er også løsninger for større 
 prosjekter for næringslivet - som butikker, kontorer og offentlige rom. 
Arbor har et utvalg av bilder som er lagerførte, men vi kan levere alle 
motiver du ønsker å produsere i større antall. Be om tilbud. 

 For større prosjekter – ta kontakt med en av våre forhandlere for tilbud.

Steiner i Vann  
56128153

Båt  
56128164

Bjørkeskog  
56128100

Brygge mot hav  
56128183

Ensomt tre  
56128172 

Låtefossen  
56128145

Format 2 pl: 12 x 1220 x 2740 
Lysmål:  1200 x 2740 
Dekker:  3,29 m2

Kanter:  Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

Arbor Klikkskjøt
Dette er en nyutviklet klikkløsning,  
Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt.  
Denne gjør veggen slett og det blir 
 minimal  bevegelse ved endring i 
 romtemperatur og luftfuktighet.

Velg blant motiver på 2 plater 274: Valmue  
56128126

Snipetorp  
56128134
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Bro - 56128077
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ARBOR PANEL TREND FOTOVEGG 4 PL
– FOR DEG SOM ER KREATIV

Vårt innovative produksjonsutstyr gir oss muligheter til å lage alle mulige 
motiver på våre plater for vegg og tak. I tillegg til tradisjonelle produkt-
serier med motiver som trestruktur og betong, leverer vi også fotografier. 
Bruksområder er både hus og hytte, hvis du velger blant våre standard 
motiver.

Bildene kan forlenges i bredden med våre andre veggplater med klikk.

Dette er også løsninger for større prosjekter for næringslivet – som butikk, 
ulike kjeder og offentlige rom. Arbor har et utvalg av bilder som er lager-
førte, men kan levere alle motiver du ønsker å produsere i et større antall. 
Be om tilbud fra våre forhandlere

Granskog  
51407875

Truck  
52098245

Bro New York 
51407932 

Sykkel
52098253

Hjort 
51407958

Vann i Tåke 
51407913

Format 4 pl: 12 x 2420 x 2390 
Lysmål: 2400 x 2390 
Dekker: 5,74 m2

Kanter:  Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

Arbor Klikkskjøt
Dette er en nyutviklet klikkløsning,  
Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt.  
Denne gjør veggen slett og det blir 
 minimal  bevegelse ved endring i 
 romtemperatur og luftfuktighet.

Bjørkeskog  
51407962

Navigasjon 
52098226

Se arbor.no for flere motiver.
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Arbor Takbord Skygge/Skrå Hvit
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ARBOR PANEL TAKBORD 
– ENKELT, PENT OG VARIG

Panel i taket går aldri av moten. Arbor Panel Takbord i MDF leveres i tre 
ferdigmalte takborddesign, som gjør at du som ikke liker platetak eller helt 
glatte tak, finner en løsning du vil like. De har et tiltalende utseende og 
gir et penere resultat enn vanlig panel, uten de skjemmende kvisthullene. 
Takbordene er enkle å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Spesielt 
hvis du bruker Arbor Panelholder. Panelbordene leveres i Skygge/Skrå, 
Skygge/Skrå med V-fas Endeskjøt og V-fas fire sider. Arbor Panel Takbord 
i MDF kan også brukes på vegg og legges diagonalt. 

I fuktige rom  anbefaler vi våre himlingsplater i spon.

Velg blant disse løsningene:

Takbord V-fas 4 sider  
- Hvit

Takbord Skygge/Skrå 
V-fas Endeskjøt - Hvit

Takbord Skygge/Skrå  
- Hvit. 

Med panelholderen som håndlanger, 
er det nok med to hender når du 
monterer takpanel. Også de lange 
bordene.
•  Oppbevares enkelt i snekkerbeltet
•  Den gir et penere resultat
•  Kan også brukes på liggende 

utvendig kledning
• Du gjør jobben kjapt og effektivt

Panelet har en 
overflate med 
 penselstruktur.

Du kan trygt montere downlights i våre 
takbord.

Format:  11 x 140 x 2420/3620 
Lysmål:  120 x 2400/3600 
Dekker:  2,37/3,54 m2

Kanter:  Not og fjær 4 kanter og 
Not, fjær og fas 4 kanter.

Fargekode: 
Hvit NCS: S0502-Y

Fargen kan avvike noe fra brosjyren

Penselstrøk:

Downlights:

Arbor Panelholder  hjelper deg med å gjøre 
 jobben enklere!
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ARBOR PANEL TREND TAPET
– KLIKK TAPETDEKOREN PÅ VEGGEN

Med vårt nye, innovative produksjonsutstyr kan vi lage alle mulige  motiver 
på våre plater for vegg og tak. Du kan velge mellom fire ulike motiver og i 
høydene 239 og 274 cm.

Format: 12 x 620 x 2390/2740
Lysmål: 600 x 2390/2740
Dekker: 1,434/1,644 m2

Tapetdekor 4
56127994/ 56128005

Tapetdekor 1
56127937/ 56127941

Tapetdekor 2
56127956/ 56127960

Tapetdekor 3
56127975/ 56127986

Arbor Klikkskjøt
Dette er en nyutviklet klikkløsning,  
Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt.  
Denne gjør veggen slett og det blir 
 minimal  bevegelse ved endring i 
 romtemperatur og luftfuktighet.

Arbor Panel Trend Tapetdekor 2
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ARBOR GRUNNET KILFALS
– PLATER SOM SKAPT FOR TAPET

Finner du ikke drømmeveggen blant våre malte veggpaneler, 
vil du  kanskje heller tapetsere. Da skal du velge Arbor Grunnet Kilfalsvegg. 
Du sparer deg for mye jobb og kostnader i forhold til sparkling og maling 
og du får et pent  sluttresultat.

Holder tett
Platene har en spesiell fals, som skal limes, og skjøtene mellom  
platene synes nesten ikke. Skjøten må pusses lett. Hvis du ønsker  
å bruke en lett gjennomsiktig tapet, må skjøten og spikermerker  
sparkles og pusses lett. Resultatet blir pene og jevne vegger. 
De grunnede platene tar ikke til seg fuktighet på samme måte  
som for eksempel ubehandlede plater, og dermed får du ikke så  
lett sprekker i tapetet eller strien.

Platene er det eneste du trenger
Grunnede kilfalsplater er en rimeligere investering enn andre veggplater,  
fordi vi har gjort grunnarbeidet for deg. Du behøver ikke å kjøpe  
produkter som verktøy, sparkel eller grunning til etterarbeidet. Det eneste 
du trenger er skruer eller spiker og lim til selve oppsettingen. 

Ønsker du å henge opp bilder eller hyller på veggen etterpå, tåler den  
selvsagt det – og du slipper å kjøpe spesialskruer.

Ønsker du ubehandlede kilfalsplater har vi det også.

Skal du ha en grunnet/malt slett vegg, anbefaler vi Arbor Malingsklar.

Format:  12 x 620/1220 x  
 2390/2440/2740* 
Lysmål:  600/1200 x 
 2390/2440/2740* 
Dekker:  1,434/1,464/2,868/2,928/
 3,288* m2

 *Kun 1220
Kanter:  Kilfals 2 kanter

Se våre limanbefalinger 
på www.arbor.no

Platene har en ubetydelig skjøt,  
som  vanligvis ikke skal sparkles.  
Sjekk  tapetleverandørens anbefaling.
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ARBOR MULTIPLATE TAK/VEGG
– ENKEL SKJØTING I ROM MED STOR 
TAKHØYDE

Arbor Multiplate tak/vegg grunnet slett brukes i rom hvor det skal males 
og du ønsker slett tak/vegg. På vegg kan platen enkelt skjøtes i rom med 
stor takhøyde. F.eks. trappeoppganger. Platene har en Kilfals 4 sider. 
Platen kan benyttes i alle rom for klimaklasse 1. 

Arbor Multiplate tak/vegg er grunnet direkte på sponplaten skjøter og 
spikerhull sparkles og pusses. Den er spesialgrunnet i vår fabrikk og grun-
ningen er perfekt å male på. Vi bruker en vannbasert grunning. 
Overmales 2 – 3 strøk. 

Format: 12 x 620 x 2420
Lysmål: 620 x 2420
Dekker: 1,44 m2

Arbor Panel Trend Tapetdekor 2

Enkel montering for tak og 
vegg
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ARBOR FERDIGMALTE VEGGPLATER  
– KLASSISK FASPANEL ELLER GLATT

Med Arbor ferdigmalte veggplater i spon får du lyse og smakfulle rom. 
De er enkle å sette opp, er holdbare og gir rommet et helt nytt utseende. 
Platene passer i de fleste rom, og du kan velge mellom glatt overflate 
uten profil, eller faspanel med seks bord.

Siden platene ikke har foliebelegg, er det ingen fare for at de sprekker eller 
revner når de settes opp. I tillegg slipper du kvisthull eller andre ujevnheter 
på veggen. Platene er grunnet på baksiden for bedre stabilitet. Malingen 
er ekstra robust og slitesterk, og kan vaskes med milde vaskemidler.

Skagen, Glatt  
42567015/42597077

Skagen, Faspanel, 6 bord  
42385586/42385613

Sval Sjø, Faspanel, 6 bord  
49406344

Hvit, Glatt  
42567000/42597062

Hvit, Faspanel, 6 bord  
41539313/42385560

Format:  12 x 620 x 2390/2740* 
Lysmål:  600 x 2390/2740 
Dekker:  1,434 m2/1,644 m2 
Kanter:  Not, fjær og fas 2 kanter
*) Sval Sjø kun i 239 cm.

Fargekoder: 
Hvit  NCS: S0502-Y 
Skagen  NCS: S1502-Y50R
Sval Sjø NCS: S1005-B20G

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

Velg blant våre lyse, moderne farger:

Skjøter:
Not og fjær på 2 sider, som gir skjult 
 spikring.

Arbor Faspanel Sval Sjø

Enkel montering for tak og 
vegg
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ARBOR MALINGSKLAR SPON
- PERFEKT FOR DEG SOM LIKER Å MALE

Arbor Malingsklar Klikk brukes i rom hvor det skal males og du ønsker en 
slett vegg. Platen har en spesiell klikkskjøt («not/fjær»-system), som gjør 
monteringen enkel og som gir minimale muligheter for bevegelse.

Platen kan benyttes i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige 
materialer (Klimaklasse 1). 

Et unikt produkt for nybygg og oppussing 
Enten du skal bygge nytt eller pusse opp, egner Arbor Malingsklar seg 
svært godt. Du får den i lengder på 239 og 274 cm og i bredde 62 
cm. Platen er laget av spon og har en meget høy kvalitet. Oppheng og 
 innfestning er svært enkelt på Arbor Malingsklar. Ingen behov for plugger 
eller spesialskruer. Ved tyngre installasjoner må det kubbes bak platen.

Grunnet direkte på sponplaten - perfekt for å male på 
Arbor Malingsklar er grunnet direkte på sponplaten. Du får en skjøt som 
ikke trenger sparkling eller sliping. Den er spesialgrunnet i vår fabrikk og 
grunningen er perfekt å male på. Vi bruker en vannbasert grunning. 

Ny klikk låseprofil 
Vår nykonstruerte klikkskjøt er laget for å få en nøyaktig og tilnærmet 
usynlig skjøt. Den gjør det svært enkelt å montere platene og du trenger 
ikke sparkle og slipe skjøten før maling. Fjern eventuelt limsøl ved å pusse 
lett over med våt klut/ sandpapir.

Du sparer tid og penger 
Med Arbor Malingsklar slipper du både kostnadene med grunningen, 
utstyret og ikke minst arbeidet med sparkling og sliping, grunning og 
ny sliping/pussing. Du sparer både tid og penger og oppnår et perfekt 
 resultat.

Format: 12 x 620 x 2390/2740  
Lysmål:  600 x 2390/2740 
Dekker:  1,434/1,644 m2

Kanter:  Arbor Klikk 2 kanter

Format og NOBB-nr:
62 x 239 50738622
62 x 274 50863184

Arbor Klikkskjøt
Arbor Malingsklar er laget av spon og 
har en ekstra høy kvalitet. Grunningen 
er perfekt å male på. De har Klikkskjøt 
og du setter platene enkelt opp selv. De 
kan festes i alle vegger som har feste for 
skruer, kramper eller spiker.

Arbor Malingsklar kan også tapetseres.
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Himling/takplate Hvit

ARBOR FERDIGMALT HIMLING
– GIR ET PENT TAK

Et perfekt tak er pent å se på uten skjemmende merker eller spor  
etter ujevn maling. Med våre klassiske, ferdigmalte takplater  
i spon setter du enkelt opp taket selv. Resultatet blir et pent og  
varig tak, som du kan glede deg over i mange år.

Format:  12 x 620 x 1220  
Lysmål:  600 x 1200  
Dekker:  0,72 m2 
Pakning:  2 stk
Kanter: Not, fjær og fas 4 kanter

Farge:
Hvit NCS: S0502-Y

Fargen kan avvike noe fra brosjyren

Du kan trygt montere downlights i våre 
takplater.

Downlights:Arbor Himling/Takplate Hvit
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FÅ ET PERFEKT RESULTAT
– ENKELT, KJAPT OG VARIG

Retro
Hvit

Skygge/Skrå
vist med Skagen

Perlestaff
vist med Caffè Latte

V-fas
vist med Sweet Sand

Det peneste resultatet får du med riktig tilbehør

3,5 x 54 x 2500 mm. For både
innvendige og utvendige hjørner.
Monteres med lim/2-sidig tape.

Flekkmaling bør brukes for å
dekke over merker etter skruer,
og kramper. Boksene inneholder
150 ml. På bestilling for enkelte 
farger. 

Flexilister Flekkmaling Fugemasse Skruer og kramper

Som festemidler benyttes selvborende  
skruer eller kramper. Bruk våre spesialskruer  
BKF 4,2 x 25/35 mm, gullkrom, plateskrue 
med 250 stk pr. eske.

Fugemasse i akryl for fuging.  
En tube inneholder 300 ml.  

ARBOR PANEL MDF
Profil Farge 

Skygge/skrå

Perlestaff

V-fas

Retro

 
Fargene her kan avvike fra ferdig malte plater. For å se riktig farge, be om å få se våre plateprøver.

Hvit

Hvit

Hvit

Hvit

Misty Shadow Jade Klassisk Hvit  Caffè Latte

Caffè Latte

Caffè Latte

Skagen

Skagen

Skagen

Sweet Sand

Sweet Sand

Sweet Sand Sober

Fargeoversikt - profiler og farger

Profiloversikt Arbor Panel (MDF) 

Linblå Pale Green Cashmere St. Pauls Blue
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Du kan lese mer om Arbor, fabrikkene, våre produkter, 
montering, miljø og teknisk informasjon på www.arbor.no

Arbor AS, 8693 Hattfjelldal 

Tlf. 75 18 50 00

Vi tar miljøet på alvor. 
Gjennom mange års erfaring har vi funnet frem til en 
kombinasjon av seinvokst skog fra Nordland, som er 

spesielt godt råstoff, dette kombinert med en stor grad 
av knowhow og prosesskontroll, gir svært høy kvalitet på 

sluttproduktet. Platene er CE-merket og PEFC-sertifiserte. 
I tillegg er sponplatene resirkulerbare. Arbor er også tidlig 

ute med materialgjenvinning og sirkulære produkter. 
Vi har gulv og veggprodukter som er svanemerket, som er 

garantien for et miljøvennlig produkt.


