


Fanntófell ehf var stofnað í Reykholti í Borgarfirði 1987. Fanntófell framleiðir 
m.a. borðplötur og sólbekki og er formbeyging á harðplasti sérsvið 
fyrirtækisins. 

Hráefni sem notað er til smíði/framleiðslu er allt gæðavörur: Harðplast HPL 
(e.high pressure laminates) sem er slitsterkt og hitaþolið, akrílsteinn frá 
REHAU sem hefur endalausa möguleika og besta fáanlega límtré sem 
efnissalar hafa upp á að bjóða hverju sinni. Framleiðum fyrir arkitekta, 
hönnuði, verktaka, innréttingaframleiðendur og einstaklinga, allt eftir 
óskum hvers og eins. 



Harðplast er vinsæll og hagkvæmur kostur sem borðplötuefni.
Við val á harðplasti í borðplötum ertu ekki bara að skapa skemmtilega stemmingu 
heldur líka að tryggja þér vinnufrið. Borðplötur úr harðplasti eru viðhaldsfríar, 
slitsterkar og endast lengi. Harðplast er fáanlegt í ýmsum litum og áferðum og 
hentar vel fyrir heimili, almenningssvæði, verslanir, veitingahús, hótel o.s.frv. 
Helstu kostir HPL harðplasts eru eftirfarandi:

• Slitsterkt
• Hitaþolið
• Upplitast ekki
• Auðvelt að þrífa
• Dregur ekki í sig liti, raka, óhreinindi eða bakteríur

BORÐPLÖTUR 
OG SÓLBEKKIR
HARÐPLAST HPL



FENIX NTM  
FENIX NTM er einstakt yfirborðsefni sem opnar nýja vídd í 
hönnun. Yfirborðið er unnið úr háþróaðri, hitaþolinni kvoðu 
með sérstakri örtækni sem lokar yfirborði alveg og gefur silki- 
mjúka viðkomu. Efnið er mjög álagsþolið og hentar vel fyrir 
heimili, almenningssvæði, verslanir, veitingahús, hótel o.s.frv.

Litið endurkast, mjög mött áferð.

Upplitast ekki.

Smárispur lagaðar með hita.

Mjúk viðkoma.

Kámast ekki.

Bakteríudrepandi eiginleikar.

Góð mótstaða við rispum
og núningi.

Höggþolið.

Fanntófell sérhæfir sig í framleiðslu á formbeygðum köntum. Kostir 
formbeygðra kanta eru að ávalar brúnir draga síður til sín raka og 
óhreinindi, og þeir eru slitsterkir. Framleiðum einnig beina kanta með 
harðplasti, stálkanti, álkanti, viðarkanti og PVC kanti. Nú getum við 
einnig límt PVC/ABS kant með laser/hitaháþrýstitækni sem gerir það 
að verkum að ekkert lím er notað og sést því engin límfúga. Slík 
viðloðun er hitaþolin og gerir samskeyti algjörlega vatnshelt/vatnþolið.

KANTAR



Olíuborið límtré er góður kostur sem vinnuborð í 
eldhús. Límtré gerir herbergið stílhreint, lifandi 
og hlýlegt. Olían verndar og er vatnsfráhrindandi 
sem tryggir að límtréðið svignar ekki né dregur í 
sig liti, raka og óhreinindi. Erum með allar helstu 
viðartegundir eins og t.d. beyki, eik og hnotu.

LÍMTRÉ



Með RAUVISIO akrílsteini verður hugmynd að veruleika nákvæmlega eftir óskum 
hönnuða og/eða kröfum viðskiptavina. Akrílsteinn hefur mikla endingu og endalausa 
möguleika í hönnun. Vaskar eru fáanlegir í sama efni og mörgum gerðum og litum, eru 
undirlímdir og mynda því eina heild með borðplötunni. Við vinnslu á RAUVISIO 
akrílsteinefni eru samskeyti nánast ósýnileg. Akrílsteinn er framleiddur úr náttúrsteini og 
akríl trjákvoðu auk litarefna. Helstu kosti hans eru eftirfarandi:

• Slétt, glansandi yfirborð
• Auðvelt að þrífa
• Upplitast ekki
• Samskeyti eru nánast ósýnileg
• Þolir sýrur og basískar lausnir
• Rispur og skemmdir má auðveldlega fægja af
• Efnið dregur ekki í sig lit, raka, óhreinindi eða bakteríur

AKRÍLSTEINN



Fanntófell sérsmíðar eftir ósk hvers og eins. 
Þú kemur með hugmyndina og við látum 
hana verða að veruleika.  

• Afgreiðsluborð
• Borðstofuborð
• Barborð
• Fundarborð
• Matarborð, hringlaga/sporöskjulaga
• Kaffiborð 
• Útiborð fyrir t.d. veitingahús

SÉRSMÍÐI

Fanntófell framleiðir skilrúm eftir máli. Skilrúmin 
eru með HPL plastlagðar spónaplötur eða 12,7 mm 
gegnheilt harðplast (compact laminate) fyrir 
rakarými. Skilrúm sem henta vel fyrir klósett og 
sturtur í íþrótta- og sundstaði, veitingaþjónustu, 
heilbrigðisþjónustu, verslunarhúsnæði o.fl. 
Festingar, fætur og læsingar fylgja.

Skápar fyrir líkamsræktarstöðvar, sund 
og íþróttaaðstöðu

SKILRÚM
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Fanntófell hefur sérhæft sig í framleiðslu 
á borðplötum og sólbekkjum síðan 1987.


