Onbegrensde mogelijkheden met Prefab Solutions

UNISIP MAAKT
BOUWEN
EENVOUDIG
Volledig kant en klare
constructieve isolerende
wandelementen
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

UNISIP staat voor:

ZEKERHEID,
GEMAK EN
SNELHEID

WAT IS UNISIP?
UNISIP is een, speciaal door UNILIN, verder ontwikkelde
bouwmethode met wandelementen. De naam UNISIP staat voor
UNILIN Structural Insulated Panels oftewel, wanden die zowel
isolerend als dragend zijn. Het product is ontwikkeld op basis van
de industriële vervaardiging van Unilin elementen. De dragende
onderdelen en constructieve spa-ringen zijn reeds in het product
verwerkt.

ONTWERP NAAR EIGEN WIL
Met UNISIP heeft Prefab Solutions een uniek concept in handen
wat volledig machinaal op maat gemaakt wordt naar de wensen
van de klant. Het UNISIP systeem is modulair en dus makkelijk
en snel te monteren.

DE VOORDELEN VOOR DE
VERWERKER OP EEN RIJTJE:
• Tijdwinst door eenvoudige montage;
• Korte doorlooptijd;
• Wandelementen worden op maat geleverd;
• Slank door toepassing PIR;
• Levering op montagevolgorde;
• Geen zaagwerk, sneller te monteren en minder faalkosten;
• Tekeningen en een montageplan;
• Constante gewaarborgde kwaliteit;
• Constructief geïsoleerde elementen.

MEER ONTWERPVRIJHEID EN GEMAK
Met UNISIP introduceert Prefab Solutions een bijzonder innovatief product dat zowel de
verwerker als de eindgebruiker veel mogelijkheden biedt. De slimme geprefabriceerde
constructie staat garant voor verwerkingsgemak en ongekende flexibiliteit voor de
verwerker, zonder dat u concessies aan de kwaliteit hoeft te doen.
Prefab Solutions doet er alles aan om het plaatsen van een UNISIP constructie 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 UNISIP sparren met
één van onze experts? Neem gerust contact met ons op.
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