
■  Fantastische prijs /  

kwaliteitsverhouding

■  Geschikt voor binnen-  

en buitentoepassingen

■  Voor een mooi  

en duurzaam eindresultaat

■  FSC® Gecertificeerd

■  Onderhoudsvriendelijk

■  Kleurbestendig 

■  Garantie 10 jaar

UniCompact is van zeer hoge kwaliteit en uitstekend 
geschikt voor vele interieur en exterieur toepassingen in 
nieuwbouw en renovatie. 

UniCompact wordt geproduceerd met eersteklas materialen en 
volgens de Europese normen voor massieve kunststof platen 
(NEN-EN 438) met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding tot 
gevolg. De donkere kleuren zijn standaard uitgerust met een  
UV-laag om de kleurechtheid gedurende lange tijd te waarborgen. 
Bovendien wordt UniCompact geleverd met 10 jaar garantie en 
draagt CE.

UniCompact is toepasbaar als:

■ Gevelbekleding.
■ Boeiboorden.
■ Dak- en gootranden.
■ Plafonds.
■ Dakkapellen.
■ Pui- en kozijnvullingen.

Massief kunststof plaat



Antraciet **  RAL 7016

Groen **  RAL 6009

Puurwit * RAL 9016 Crèmewit * RAL 9001Wit * RAL 9010

Grijs ** RAL 7047

Zwart ** RAL 9005

Afmeting: 305 x 130 cm
Dikte: 6 mm
Pakinhoud: 25 stuks

*  De platen zijn voorzien van een tweezijdig decor.

**  De platen zijn voorzien van een éénzijdig decor. De kleurvoorbeelden in deze leaflet 

benaderen het actuele kleurenprogramma zo goed mogelijk. De RAL nummers zijn 

indicatief. Wij adviseren u voor aankoop een kleurmonster aan te vragen bij  

uw UniCompact leverancier.

Uw UniCompact verkooppunt:
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UniCompact is een product van:

Fetim Group
020 580 5285 
sales-bouwen@fetim.nl 

Regelwerk: 
Minimale regelafmeting: 44 x 34 mm (ivm 
het bevestigingsmiddel). Waar 2 panelen 
bevestigd worden dient de breedte van 
de regel minimaal  75 mm te bedragen. 
Regels hart op hart: maximaal 600 mm

Vuistregels:
Let op de volgende belangrijke aandachts-
punten voordat u met de montage begint:
■  De platen droog en vlak opslaan. 

Tijdens opslag niet blootstellen aan 
direct zonlicht of regen. Te allen tijde 
voorkomen dat er vocht tussen het bes-
chermingsfolie en de plaat komt,

■  De achterzijde van de plaat is herken-
baar aan een UniCompact plaatsticker,  

■  Platen met UV-laag zijn voorzien van 
een beschermfolie; deze bevind zich aan 
de voorzijde,

■  Verwijder de beschermfolie direct na de 
montage van de panelen, zodat even-
tuele gebreken gelijk zichtbaar zijn,

■  De platen altijd “schoonzagen” vóór 
verwerking, 

■  Pas een vrije voeg van minimaal 10 mm 
toe tussen de platen onderling,

■  Zorg voor een verticaal vrij geventi-
leerde doorgaande luchtspouw van 
minimaal 20 mm diep achter de  
panelen, zowel boven als onder open.

Massief kunststof plaat


