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UNILIN, division panels, deel van de UNILIN-groep, levert sinds 1960 
innovatieve houtoplossingen voor bouw- en interieurprojecten. Onze 
spaan-, MDF-, HDF-, HPL-, en melamineplaten vinden hun weg naar 
handelszaken in hout- en bouwmaterialen, industriële verwerkers en 
DIY-ketens wereldwijd.
 
We ontwikkelen oplossingen op maat van uw noden met creativiteit als motor en 
innovatie als drijfveer. Daarnaast investeren we voortdurend in productdesign en 
nieuwe technologieën. Dat maakt ons vandaag een internationale topspeler en 
een duurzame partner in onze branche.
 
Onze 1.300 medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf, in onze 
productie vestigingen in België en Frankrijk. Samen realiseren we 2,1 miljoen m3 
plaatmateriaal per jaar.
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QUALIRACK TG
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Egaal oppervlak zonder splinters  
met verhoogde luchtdichtheid

Snelle en eenvoudige installatie dankzij
symmetrisch profiel zonder losse splinters

Robuuste bouwplaat,  
schroef- en stootvast.

Verstevig wanden in droge afbouw sneller, stootvaster en 
werk zonder splinters. De Qualirack TG verstevigingspane-
len verhogen de wandstabiliteit, de draagcapaciteit en het 
akoestisch comfort van voorzet- en scheidingswanden. De 
compacte houtspaanders in de kern creëren een robuuste, 
stootvaste versteviging met hoge schroefvastheid. De fijne 
toplaag garandeert een egaal oppervlak zonder splinters 
voor snelle afwerking. Het nauwkeurig gefreesd profiel 

verzekert een snelle, eenvoudige installatie en een mooie 
aansluiting ter hoogte van de naad. De hoogwaardige en 
duurzame bouwpanelen zijn geproduceerd op basis van 
100% herwonnen hout. De structurele P4 bouwplaat Qua-
lirack TG is geschikt voor het gebruik als verstevigingsplaat 
in voorzet- en scheidingswanden in droge omgevingen, 
serviceklasse 1.

Eenvoudige en snelle installatie 

Verhoogde luchtdichtheid

Tand & groef 4 zijden

Droge omgeving, serviceklasse 1

EIGENSCHAPPEN

T&G

Robuust en stootvast

Schroefvast

Egaal oppervlak zonder splinters

Uniforme oppervlaktekwaliteit

4 5



QUALIRACK SOLIDFIX
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Voorgegroefde verstevigingsstrookjes, verzaagd in klein 
handelbaar formaat, verzekeren een snel en eenvoudig te 
installeren lokale versteviging van voorzet- en scheidings-
wanden. Dankzij de voorgefreesde groef is het Qualirack 
Solidfix verstevigingsstrookje verzonken weggewerkt in 
de draagstructuur. De fijne toplaag garandeert een egaal 

oppervlak zonder splinters met een hoge schroefvastheid. 
De verstevigingsstrookjes zijn beschikbaar in verschillende 
handelbare formaten afgestemd op de gewenste verste-
viging. De structurele P4 bouwplaat is geschikt voor het 
gebruik in droge omgevingen, serviceklasse 1.

EIGENSCHAPPEN
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Egaal oppervlak, schroefvast 
en zonder splinters

Voorgegroefd voor snelle,  
lokale versteviging

Voorgegroefd en verzaagd

Egaal oppervlak zonder splinters

Uniforme plaatkwaliteit

Hoge draagkracht

Eenvoudige en snelle installatie

Schroefvast

Droge omgeving, serviceklasse 1



SANIPAN
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Sanipan is een voorgeboorde verstevigingsplaat, geschikt 
als achterwand voor hangtoiletten in droge afbouw. 
Dankzij de voorgeboorde openingen is Sanipan snel te 
installeren en eenvoudig af te werken. Het fijn geschuurd 
oppervlak zorgt ervoor dat het achterwandpaneel af te 
werken is met een verf- of tegelafwerking. Het paneel is op 
maat verzaagd, formaat 1200 x 1230 mm, geschikt voor 

hangtoiletsystemen. De  compacte houtspaanders toplaag 
garandeert een egaal oppervlak zonder splinters met hoge 
schroefvast  heid. De hoogwaardige en duurzame Sanipan- 
panelen zijn geproduceerd op basis van 100% herwonnen 
hout. Sanipan is een  structurele P5 bouwplaat geschikt 
voor gebruik in vochtige omgevingen, serviceklasse 2. 

EIGENSCHAPPEN
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Betegelbaar oppervlak

Voorgeboord voor hangtoiletten

Eenvoudige en snelle installatie

Lokale versteviging

Fijn geschuurd oppervlak

Vochtige omgeving, serviceklasse 2

Voorgeboorde achterwandplaat  
voor hangtoiletten
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PRECONSUMERHOUT
Unilin afwerkingspanelen in MDF worden geproduceerd met 100% preconsumer-hout. Dit 
is hout en houtafval dat nog geen productleven heeft gehad. Het ontstaat als bijproduct van 
activiteiten zoals duurzaam bosbeheer, wegbermonderhoud, houtzagerijen en de houtver-
werkende industrie. Dit hout zou in principe verloren gaan. 

POSTCONSUMERHOUT
Voor de productie van de bouwplaten met spaanders gebruikt Unilin meer dan 90% 
postconsumerhout. Dit hout heeft al een productleven gehad. Het kan afkomstig zijn uit de 
bouw- en sloopsector, maar ook van bedrijven of huishoudens. De overige 10% bestaat uit 
preconsumerhout.

GROENE ENERGIE
Houtstof die vrijkomt tijdens de productie wordt gebruikt als hernieuwbare brandstof voor 
de drogers. Daarnaast beschikt Unilin over twee energiecentrales om het niet-recupereer-
baar hout om te zetten in groene warmte en elektriciteit.

...Unilin bouwplaten gemaakt worden 
uit 100% herwonnen hout?

WIST JE DAT...

UNILIN PRODUCTEN ZIJN
CONSTANT IN ONTWIKKELING

Download daarom de meest actuele  
brochures op www.unilinpanels.com



Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

T +31 (0)546 45 55 13
E verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL


