
De revolutionaire 
bouwmethode voor  
luchtdichte daken 
zonder onderconstructie

UNIFAS BIEDT 
DE RUIMTE

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Onbegrensde mogelijkheden met Prefab Solutions



WAT IS UNIFAS?
UNIFAS is een, speciaal door UNILIN ontwikkelde, geheel 

nieuwe bouwmethode voor daken. De naam UNIFAS staat 

voor UNILIN Flexible Airtight Structural oftewel, een flexibele, 

luchtdichte en zelfdragende constructie. UNIFAS is één van 

de oplossingen binnen de afdeling Prefab Solutions. UNIFAS 

wordt toegepast met het luchtdicht bouwen systeem.  

Het product is ontwikkeld op basis van industrieel 

vervaardigde elementen. Alle dragende onderdelen en 

constructieve sparingen zijn reeds in het product verwerkt.

DE RUIMTE VOOR 
BESPARINGEN

UNIFAS biedt de verwerker:



UNIFAS BIEDT DE EINDGEBRUIKER 
OPTIMAAL WOONCOMFORT
Het belangrijkste voordeel van het UNIFAS systeem is de optimale 

ruimte die het systeem biedt. Geen nok- en tussengordingen en 

de geïntegreerde hoek- en kilkepers zorgen ervoor dat er onder 

de zelfdragende constructie geen verlies van ruimte is. Dit biedt 

natuurlijk vele voordelen voor de eindgebruiker. Bij de indeling van de 

kamer heb je door het UNIFAS systeem een minimale onderconstructie 

nodig. Daarnaast zijn de isolatiewaardes en de luchtdichtheid 

belangrijke factoren om te besparen op uw energiekosten.

Tel deze voordelen op bij het grote verwerkingsgemak en u beseft dat 

UNIFAS u de ruimte biedt die u zoekt.

DE VOORDELEN BIJ HET  
GEBRUIKMAKEN VAN UNIFAS:
•  Optimale ruimte;

•  Zelfdragend daksysteem;

•  Korte voorbereidings- en levertijd;

•  Gewaarborgde kwaliteit door industriële vervaardiging;

•  Flexibiliteit in dakvormen en zichtzijdes;

•  Beheersbare post, het dak wordt op maat geleverd;

•  Uniek luchtdicht systeem;

•  Tekeningen, berekeningen en het montageplan;

•  Geringe dikte bij hoge isolatiewaarde.



MEER ONTWERPVRIJHEID EN GEMAK 
Met UNIFAS introduceert Prefab Solutions een bijzonder innovatief product dat zowel de 

verwerker als de eindgebruiker alle ruimte biedt. De slimme geprefabriceerde constructie 

staat garant voor verwerkingsgemak en ongekende flexibiliteit, zonder dat er concessies aan 

het ontwerp nodig zijn. 

Prefab Solutions doet er alles aan om het plaatsen van een UNIFAS constructie zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. Er is veel tijd en geld te verdienen met het stroomlijnen van de 

bouwprocessen. Ontzorging 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 UNIFAS sparren met  

één van onze experts? Neem gerust contact met ons op.

PREFAB SOLUTIONS. is een onderdeel van UNILIN Insulation bv.
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