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BETON
EN VERDEN AF

Forside: IBF SoftLine fliser



3

Verdens bedste byggemateriale

Mere end 50 år med beton betyder, at IBF i dag er en moderne virksomhed, 
som bl.a. har Danmarks største sortiment indenfor belægning og fliser. 

Beton er naturens egen materiale og giver mulighed for at lege med farver, 
former og overflader. Med langt over 100 forskellige formater og flisetyper, 
giver det dig et væld af muligheder. Så hvis du også tænker i beton - så lad 
os vise dig vores verden - og inspirere dig til eksklusive løsninger.
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Vores nye flise Sort ”Plus” har fået er en specialcoating fra fabrikken, som udover at fremhæve 
den sorte farve, mindsker kalkudfældninger og er smudsafvisende. Flisen har dermed også en 
længere æstetisk levetid. 

PLUS
SORT

Sort ”Plus” - en ny eksklusiv flise
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Teknisk information

30 x 30

Format:  30 x 30 cm

Tykkelse:  6 cm

Vægt ca. pr. stk.: 12,0 kg

Forbrug ca. pr. m2: 11,1 stk. 

30 x 60

Format:  30 x 60 cm

Tykkelse:  6 cm

Vægt ca. pr. stk.: 24,5 kg

Forbrug ca. pr. m2: 5,5 stk. 

3030
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30

6

Farve: Sort “Plus”  

60
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SoftLine er modsat almindelige fliser fremstillet ved hjælp af en teknik kaldet vådstøbning. 
Denne teknik betyder, at flisens overflade er helt unik. Vådstøbning giver en tæt og 
glat overflade hvilket gør, at belægningen fremstår med et helt særligt eksklusivt look. 
SoftLine er også velegnet som indendørsflise.

SOFTLINE
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En eksklusiv flise til kræsne fødder…

Teknisk information

40 x 60

Format:  40 x 60 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 22 kg

Forbrug ca. pr. m2: 4,2 stk. 

60 x 60

Format:  60 x 60 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 34 kg

Forbrug ca. pr. m2: 2,8 stk. 

Trappetrin

Format:  30 x 60 cm

Tykkelse:  18 cm

Vægt ca. pr. stk.: 75 kg

40

4 60

4 60

60

18
60

30

Farve: Naturgrå 

Farve: Lys sand  



Havneholmfliser
Flisen en udviklet til Københavns Havneholm, som er en arkitektonisk perle. Flisens specielle 
struktur skyldes, at den har en kostet overflade. Hermed skabes en helt speciel belægning, som 
er i tråd med byggeriets variation og arkitektens ønske om en unik flise, der skal kendetegne 
den arkitektoniske vision.
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HAVNEHOLM
Teknisk information

50 x 20

Format:  50 x 20 cm

Tykkelse:  10 cm  

Vægt ca. pr. stk.: 21,2 kg

Forbrug ca. pr. m2: 10 stk.

50 x 27,5

Format:  50 x 27,5 cm

Tykkelse:  10 cm  

Vægt ca. pr. stk.: 29,2 kg

Forbrug ca. pr. m2: 7,25 stk.

50 x 35

Format:  50 x 35 cm

Tykkelse:  10 cm  

Vægt ca. pr. stk.: 37,1 kg

Forbrug ca. pr. m2: 5,7 stk.

20

50
10

27,5
50

10

35
50

10

Farve: Grå



ParkLine og Spejlbassin
En moderne støttemur, som er en enkel og elegant løsning. Muren er samtidig nem og hurtig at 
etablere. Et IBF Spejlbassin er med til at give uderummet en flot levende effekt. Bassinet kan være 
en flot understregning af den minimalistiske have eller en kontrast til den frodige prydhave.
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PARKLINE

ParkLine og Spejlbassin
En moderne støttemur, som er en enkel og elegant løsning. Muren er samtidig nem og hurtig at 
etablere. Et IBF Spejlbassin er med til at give uderummet en flot levende effekt. Bassinet kan være 
en flot understregning af den minimalistiske have eller en kontrast til den frodige prydhave.

Farve: Grå

Teknisk information

Støttemur

Bredde: 30 / 45 / 70  cm

Længde: 200 cm

Højde: 40 / 80 / 120 cm

Vægt ca. pr. stk.: 271 / 559 / 875 kg

Forbrug ca. pr. m: 0,5 stk.

Støttemur - Hjørne udv.

Bredde: 45 / 45 / 80 cm

Længde: 80 cm

Højde: 40 / 80 / 120 cm

Vægt ca. pr. stk.: 216 / 378 / 545 kg

Støttemur - Hjørne indv.

Bredde: 45 / 45 / 80 cm

Længde: 80 cm

Højde: 40 / 80 / 120 cm

Vægt ca. pr. stk.: 311 / 497 / 830 kg

40/
80/
120

200

30/45/70

40/
80/
120

80

45/45/80

40/
80/
120

45/45/80

80
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SPEJLBASSIN
Teknisk information

Spejlbassin 1

Format:  140 x 180 cm

Vægt ca. :  300 kg

Spejlbassin 2

Format:  140 x 280 cm

Vægt ca. :  400 kg

Spejlbassin 3

Format:  140 x 380 cm

Vægt ca. :  500 kg

Spejlbassin 4

Format:  140 x 480 cm

Vægt ca. :  600 kg

Farve: Antracit

140

16

180/280/380/480
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NORDHAVNFLISER

Kreative variationer
Nordhavnflisen er en specialdesignet flise til Århusgadekvarteret 
i Københavns Nordhavn. Arkitekten ønskede at give kvarteret 
sit eget særpræg og har designet en flise som, udover at være 
skarpkantet - har en ensartet lys grå farve samt en ensartet 
overflade. Farven, kombineret med de forskellige formater der 
indbyder til kreative variationer i læggemønsteret - sætter et 
æstetisk højt niveau.
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NORDHAVNFLISER
Farve: Nordhavnsgrå

Teknisk information

15 x 20

Format:  15 x 20 cm

Tykkelse:  8 / 12 cm

Vægt ca. pr. stk.: 5,5 / 8,3 kg

Forbrug ca. pr. m2: 33,3 stk. 

20 x 30

Format:  20 x 30 cm

Tykkelse:  8 / 12 cm

Vægt ca. pr. stk.: 11,0 / 16,5 kg

Forbrug ca. pr. m2: 16,7 stk. 

30 x 30

Format:  30 x 30 cm

Tykkelse:  8 / 12 cm

Vægt ca. pr. stk.: 16,5 / 24,8 kg

Forbrug ca. pr. m2:  11,1 stk.

30 x 60

Format:  30 x 60 cm

Tykkelse:  8 / 12 cm

Vægt ca. pr. stk.: 33,0 / 49,5 kg

Forbrug ca. pr. m2: 5,6 stk. 

60 x 60

Format:  60 x 60 cm

Tykkelse:  8 / 12 cm

Vægt ca. pr. stk.: 66,0 / 99,0 kg

Forbrug ca. pr. m2: 2,8 stk. 

20

8/12

60

30

8/12

15

30

8/12

20

30

8/12

30

60
60

8/12
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TRENDLINE
Med denne flise har man designet en betonflise, som har et rustikt udseende. Flisen er 
overfladebehandlet, så den passer optimal til det danske vejr og har en æstetisk lang 
levetid. En populær eksklusiv flise.
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TRENDLINE Teknisk information

40 x 40

Format:  40,5 x 40,5 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 14,5 kg

Forbrug ca. pr. m2: 6,1 stk. 

40 x 60

Format:  40,5 x 60,5 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 21,5 kg

Forbrug ca. pr. m2: 4,1 stk. 

 
40 x 80

Format:  80,5 x 40,5 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 29 kg

Forbrug ca. pr. m2: 3,1 stk. 

60 x 60

Format:  60,5 x 60,5 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 32 kg

Forbrug ca. pr. m2: 2,7 stk. 

 

40,5 

40,5

4

40,5

60,5

4

4

60,5

60,5

4

40,5

80,5

Farve: Sort flammet



16

SOLDATERFLISER

Soldaterfliser
Ser man på trenden - så er de store fliser meget oppe i tiden. Den store flise giver spændende 
visuelle muligheder, men først og fremmest et roligt og enkelt udseende. Soldaterfliser fås i 
flere forskellige størrelser og variationer - hvilket giver et væld af spændende læggemønstre 
og udtryk. Med en bred fuge opnår man et særligt udseende.
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Den moderne og tidløse flise

SOLDATERFLISER

Soldaterfliser
45 x 90 cm

Tykkelse:  8 / 10 cm

Vægt ca. pr. stk: 74 / 93 kg

Forbrug ca. pr. m2: 2,5 stk.

60 x 90 cm

Tykkelse:  8 cm

Vægt ca. pr. stk: 100 kg

Forbrug ca. pr. m2: 1,85 stk.

60 x 120 cm / 90 x 120 cm

Tykkelse:  10 cm

Vægt ca. pr. stk: 165 / 245 kg

Forbrug ca. pr. m2: 1,4 / 0,95 stk.

90 x 90 cm

Tykkelse:  8 / 10 cm

Vægt ca. pr. stk: 150 / 185 kg

Forbrug ca. pr. m2: 1,25 stk.

120
60/90

      10

9090

   8/10

90

45

8/10

9060

8

Farve: Grå
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Bordurfliser er udformet som de gamle granitkvadrer. Kanterne er affaset og fliserne får dermed 
et svellelignende udtryk. En eksklusiv flise, som giver et flot udtryk på såvel små som store flader. 
Bordurfliser er ligeledes anvendelig som gangsti eller indgangsparti.

Design som de gamle granitkvadrer

BORDURFLISER
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BORDURFLISER

Bordurfliser
30 x 60 / 90 / 120 cm

Tykkelse: 10 cm

Vægt ca. pr. stk: 41 / 62 / 83 kg

Forbrug ca. pr. m2: 5,5 / 3,7 / 2,8 stk.

90

60

10

120

30

30

30

10

10

Farve: Grå



20

STRUKTUR & BATIK

30

4
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4
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Teknisk information

30 x 30

Format:  30 x 30 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 8 kg

Forbrug ca. pr. m2: 11,1 stk. 

30 x 60

Format:  30 x 60 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 16 kg

Forbrug ca. pr. m2: 5,5 stk. 

60 x 60

Format:  60 x 60 cm

Tykkelse:  4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 33 kg

Forbrug ca. pr. m2: 2,8 stk. 

Farve: Naturgrå 

Farve: Lys sand  

Flisen er fremstillet ved vådstøbning, som giver en tæt 
overflade med en smuk prægning. Fliserne fås i såvel 
kvadratiske, rektangulære som cirkelfliser, der giver 
mulighed for spændende læggemønstre. 

Flisen er fremstillet ved vådstøbning, som giver en tæt 
overflade med en smuk prægning. Fliserne fås i såvel 
kvadratiske, rektangulære som cirkelfliser, der giver 
mulighed for spændende læggemønstre. 
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STRUKTUR & BATIK

Teknisk information

50 x 50

Format:  50 x 50 cm

Tykkelse:  6 cm

Vægt ca. pr. stk.: 34,5 kg

Forbrug ca. pr. m2: 4 stk. 

50 x 50

Format:  50 x 50 cm

Tykkelse:  8 cm

Vægt ca. pr. stk.: 46 kg

Forbrug ca. pr. m2: 4 stk. 

50

50

6

50

50

8

Farve: Batik sort

Batik er en ny flise. Her er farverne sort og siena kombineret. 
Denne proces fremkalder en særlig fordeling af farverne, som 
giver hver enkel flise et unikt udseende - ikke to fliser er ens.
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Foto og grafisk design: Arthur A´ / Helga A´
OUI CHEF Magazine - www.ouichef.dk

HÅNDVÆRK 
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Dansk præcision og knowhow 
- i mere end 50 år

Knowhow og håndens arbejde er vigtige ingredienser i vores produktion af fliser og 
belægningssten. Vi investerer løbende i opdateret produktionsudstyr og teknologi. På den 
måde skaber vi kvalitet og innovative løsninger. Når opgaven kræver det, bruger vi vores 
knowhow til at skabe kundetilpassede løsninger. 

Vi mener godt, man kan stille krav til kvalitet og design. Så hvad enten det er en ny terrasse, 
en indkørsel, en fortovsflise - eller der ønskes en specialdesignet flise til et nyt kvarter - et nyt 
boligområde skal have sin egen identitet og understrege den arkitektoniske identitet - så er 
valget af belægning vigtig. Alt kan lade sig gøre - kun fantasien sætter grænser. 

HÅNDVÆRK 




