
 Modulfliser - Læggemønstre 

 

 

IBF har følgende inspirerende forslag til læggemønstre med Modulfliser: 

 

"Modul 30” i kombination med betonbrosten 

Forbrug for det viste læggemønster, stk. pr. m2: 

30 x 30 x 6 cm: 8 stk. 
10 x 10 x 6 cm: 28 stk. 

Forbrug pr. m2 tager kun delvist hensyn til at 
belægningen afsluttes med betonbrosten.  

Når belægningen skal afsluttes med betonbrosten, skal 
forbruget tillægges: belægningens halve omkreds i lbm x 
10 stk. = ekstra forbrug af betonbrosten. 

 

Standardfliser "Kvartet" 

Hel og kvart flise, lige mange stykker af hvert format. 
"Halv-flise" som afslutninger i kanterne. Kan udføres 
med flere formater. 

Forbrug: 

30x30 og 15x15 cm: 8,9 stk./ m2 
15x30 cm. 1,33 stk./lbm. 
60x60 og 30x30 cm: 2,22 stk./ m2 
30x60 cm. 0,67 stk./lbm. 
40x40 og 20x20 cm: 5,0 stk./ m2  
20x40 cm. 1,0 stk./lbm. 
50x50 og 25x25 cm 3,2 stk./ m2 
25x50 cm. 0,8 stk./lbm. 

For visse formater/tykkelser er det muligt at kombinere 
farverne grå, sort, Siena. 

 

Standardfliser "Kvartet 2" 

Hel og kvart flise, lige mange stykker af hvert format. 
"Halv-flise" som afslutninger i kanterne. Forbrug: 

30x60 og 15x30 cm: 4,4 stk./ m2  
30x30 cm og 15x30: 1,33 stk./lbm.  

For visse formater/tykkelser er det muligt at kombinere 
farverne grå, sort, Siena. 



 Modulfliser - Læggemønstre 

 

 

Standardfliser 

Mix af flere formater i modul 15-30-60-90 cm/8 cm 
tykkelse. 

Vejledende anvendes fliser i forholdet 1:1:2:2:2 med 
nedenstående ca. forbrug pr. m2 

90 x 60 cm: 0,65 stk. 
60 x 60 cm: 0,65 stk. 
30 x 60 cm: 1,3 stk. 
30 x 30 cm: 1,3 stk. 
15 x 30 cm: 1,3 stk. 

Afslutning af belægningen lettes betydeligt ved at have 
3-5 stykker ekstra af de mindste formater pr. 10 lbm. 
kant. 

 

Standardfliser "vilkårligt forbandt" 

Mix af flere formater i modul 15-30-60 cm vejledende 
anvendes lige mange. 

Lige mange stykker i hvert format, dog halvt så mange i 
"stort langformat". 

Ca. forbrug pr m2: 

30 x 60 cm: 2,1 stk. 
30 x 30 cm: 4,2 stk. 
15 x 30 cm: 4,2 stk. 
15 x 15 cm: 4,2 stk. 

Afslutning af belægningen lettes betydeligt ved at have 
3-5 stykker ekstra af de mindste formater pr. 10 lbm. 
kant. 

 

OBS! 

Du skal forvente, at belægningen vil fremstå "let flammet", idet det er naturligt, at der opstår farvenuancer 

mellem forskellige betonproduktioner. 


