
LOUNGE
The new generation of flooring. 



www.pamfab.se

Olika användningsområden
Café, Restauranger, Balkonger och uteplatser. 
Våtutrymmen som badrum, duschutrymmen, bastu,
poolområden och tvättstugor.  

Egenskaper
Golvet med dess konstruktion
är enkelt att montera och låter 
golvet andas med dränerande 
egenskaper.

Pamfab LOUNGE är så underhållsfritt man kan komma
då man endast behöver använda damsugare och en
fuktig trasa eller mopp för att tvätta av det.

Lätt att lägga
Plattorna snäpps enkelt ihop med 
varandra. Fästpunkter finns integrerat 
i golvet för enkel förankring i underlaget. 
Golvet kan lätt kapas med en sticksåg 
där så krävs med bibehållen funktion.

Nästan underhållsfritt

Våra tillbehör
Pambab LOUNGE Dekorlister raka och 
hörn för snygga avslut.
En av världens minsta ledbelysning för 
integrering i vår dekorlist. 
Färglist i olika färger för integrering i 
dekorlist. Fästmaterial typ skruv och dylikt.

Teknisk information

2

100 Ton

UV

.pamfab.se

Förankring Kapning

Enkel montering

För lägginstruktioner: 
www.pamfab.se/instruktioner

GymetTvättstuganBastun Uteplatsen

Kabeldragning

Tillverkad i miljövänlig återvunnen och UV-stabiliserad 
polypropen. Golvplattans mått är 295 x 295 mm och 
är 11 mm tjock. En förpackning innehåller 11 golvplattor
ca 1m  .
Standardfärgen är svart och golvet är producerat
i Sverige.

Temp
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Olika användningsområden
Café, Restauranger, Balkonger och uteplatser. 
Våtutrymmen som badrum, duschutrymmen, bastu,
poolområden och tvättstugor.  

Egenskaper
Dekorlisten fästs enkelt i plattan där man 
även kan integrera belysning. Dekorlisten
är också delbar för integrering av belysning
även i golvet.

Pamfab LOUNGE är så underhållsfritt man kan komma
då man endast mehöver använda damsugare och en
fuktig trasa eller mopp för att tvätta av det.

Lätt att lägga
Dekorlisten snäpps enkelt ihop med 
golvet och kan fästas fast i underlaget
på samma sätt som golvet. Dekorlisten 
kan enkelt brytas av och integreras i golvet
om man önskar belysning även här.

Nästan underhållsfritt

Våra tillbehör
En av världens minsta led lister för
integrering i dekorlisten.
Dekorationslist i olika färger om man inte
vill ha en belysning.
Fästmaterial typ skruv och dylikt.

Teknisk information

100 Ton

UV

.pamfab.se

För lägginstruktioner: 
www.pamfab.se/instruktioner

Tillverkad i miljövänlig återvunnen och UV-stabiliserad 
polypropen. Dekorlistens mått är 295mm och 375mm och 
är 11 mm tjock. Säljs styckvis.
Standardfärgen är svart.

Temp


