Onbegrensde mogelijkheden met Prefab Solutions

UNIFIT BIEDT U
KWALITEIT
OP MAAT
Op maat gemaakte
dakelementen voor
razendsnelle verwerking
op de bouwplaats
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

UNIFIT staat voor:

EEN PASSENDE
OPLOSSING
VOOR ELK DAK

WAT IS UNIFIT?
UNIFIT is een, door UNILIN ontwikkelde, innovatieve bouwmethode
voor daken. Bij ieder nieuw project, of het nu groot of klein is,
is het een vrije keuze om dakelementen volgens de UNIFIT methode
te laten leveren of niet. De omstandigheden zijn immers elke
keer anders. Bij het ene project is bijvoorbeeld de kapconstructie
complexer dan de andere. Wanneer er veel vakmensen ter
beschikking zijn, kunnen de dakelementen zelf verwerkt worden.
Een andere keer worden de vakmensen op een ander project
ingezet. Bij UNIFIT is alles maatwerk en daar horen veel
mogelijkheden bij.

DE VOORDELEN BIJ HET
GEBRUIKMAKEN VAN UNIFIT:
• Geen bewerkingen op de bouwplaats;
• Specificatie elementen middels legplan;
• Geleverd op legvolgorde;
• Maatwerk dak op onderconstructie;
• Constructieve sparingen;
• Allerlei dakvormen mogelijk.

MEER ONTWERPVRIJHEID EN GEMAK
Met UNIFIT heeft Prefab Solutions de mogelijkheid om elke uitdaging aan te gaan, hoe
complex het dak ook is. UNIFIT staat garant voor verwerkingsgemak en ongekende
flexibiliteit. Prefab Solutions doet er alles aan om het plaatsen van een UNIFIT constructie zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is veel tijd en geld te verdienen met het stroomlijnen
van de bouwprocessen. De ondersteuning middels een legplan is onderdeel van het gehele
proces.

RUIMTE VOOR VERBETERING   
Die is er altijd. We zijn overtuigd dat we een topproduct in de markt hebben gezet, maar zijn
altijd benieuwd naar feedback uit de markt. We maken onze producten immers niet voor
onszelf, maar voor u! Wilt u daarover of over de mogelijkheden van UNIFIT sparren met
één van onze experts? Neem gerust contact met ons op.

PREFAB SOLUTIONS. is een onderdeel van UNILIN Insulation bv.
Beneluxstraat 1 - Postbus 3 - 5060 AA Oisterwijk - Tel.: +31 (0)13 523 13 13 - Fax: +31 (0)13 528 39 39 - E-mail: prefabsolutions@unilin.com

