Onbegrensde mogelijkheden met Prefab Solutions

UNIPRE ZET
DE NORM
Voldoet aan de
allerhoogste eisen en
is uitermate geschikt
voor seriematige verwerking
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

UNIPRE staat voor:

EEN PASSENDE
OPLOSSING
VOOR ELK DAK

WAT IS UNIPRE?
De naam UNIPRE staat voor UNILIN Prefab en verwijst daarmee naar
de aloude bekende prefab kap. UNIPRE is met name gericht op de
seriematige projectbouw. Of dit nu seriematige woningen zijn of
vakantieparken, voor al deze daken is UNIPRE de juiste oplossing.
Alle daksegmenten zijn samengesteld uit hoogwaardige producten
voorzien van het KOMO certificaat.We maken veelal gebruik van
de FSC gecertificeerd hout. De toegepaste houtspaanplaat is in
eigen beheer geproduceerd en is door de recycling van afvalhout
milieuvriendelijk. Alle UNIPRE daken voldoen aan de hoogste
eisen qua geluidisolatie en thermische isolatie. UNIPRE biedt
ook uitgebreide mogelijkheden met dakkapellen aan.

DE VOORDELEN BIJ HET
GEBRUIKMAKEN VAN UNIPRE:
• Alle daken zijn voorzien van een KOMO-SKH Attest;
• Snelle verwerking en uitermate geschikt voor grotere series;
• Perfecte geluidisolatie en diverse Rc waardes;
• Gewaarborgde kwaliteit;
• Projectspecifieke uitwerking;
• Voorzieningen voor luchtdichtheid.

UNIPRE, UITERMATE GESCHIKT VOOR GROTERE SERIES
Zoekt u voor grote projecten een slimme en goede oplossing die ook nog eens
kostenbesparend is? Dan is UNIPRE het juiste product. Al onze kappen worden handmatig
tot perfectie vervaardigd en daarbij bieden we de dienst van projectspecifieke uitwerking
aan. De slimme geprefabriceerde constructie staat garant voor verwerkingsgemak en
ongekende flexibiliteit, zonder dat u concessies aan de kwaliteit hoeft te doen. Prefab
Solutions doet er alles aan om het plaatsen van een UNIPRE dak zo efficiënt mogelijk
te laten verlopen. Er is veel tijd en geld te verdienen met het stroomlijnen van de
bouwprocessen. De ondersteuning middels berekeningen, bouwtekeningen en
montageplannen behoren ook tot 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 UNIPRE sparren met
één van onze experts? Neem gerust contact met ons op.
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