Kunststof bouwpanelen en profielen

▪  Sterk
▪  Makkelijk
▪  Multifunctioneel
▪  Hygiënisch
▪  Herbruikbaar
▪  Kleurvast
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▪  100% recyclebaar
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Panelen en Profielen

staat voor kwalitatief hoogwaardige kunststof panelen en profielen. Combiboard biedt eindeloos veel
mogelijkheden en is speciaal geschikt voor situaties
waar hoge eisen worden gesteld aan duurzaamheid,
gebruiksgemak, hygiëne en bouwsnelheid.
Combiboard is als Lego;
sterk, makkelijk & multifunctioneel
Zo bouwt u met Combiboard eenvoudig complete hallen maar
ook een tunneldoorgang, kist of picknick tafel. De panelen en
profielen zijn geschikt voor nieuwbouw, tijdelijke projecten en
renovatie. Combiboard panelen worden op lengte geleverd, dat
scheelt tijd, geld en afval. De panelen zijn probleemloos te zagen,
boren, schroeven en lijmen. Het bevestigen van schakelmateriaal,
scharnieren en dergelijke is dus geen enkel probleem.

Combiboard Alfa
Combiboard Alfa is uitermate geschikt als
scheidingspaneel en is daarom al jaren favoriet
bij stallenbouwers wereldwijd.
De hoogwaardige toplaag zorgt ervoor dat
de panelen bestendig zijn tegen chemicaliën
zoals bijvoorbeeld ammoniak. Dankzij de
gesloten randen en het nagenoeg naadloze
kliksysteem zijn de panelen hygiënisch en
makkelijk schoon te maken en te houden.

nieuwbouw

Door de diverse breedtes te combineren
is iedere hoogte/breedte te bouwen. De
zaageinden zijn met speciale afdekkappen
afsluitbaar waardoor vuil, vocht en ongedierte
geen kans krijgen.
Combiboard Alfa is multifunctioneel. Zo wordt
het onder andere toegepast als wasplaatsafscheiding, tafelblad, deurvulling en zelfs als
dranghek.

transportkratten sanitaire
units hokafscheidingen
tijdelijke wanden bulkopslag
doorgangen renovatie wasstraten
permanente wanden plafonds
machinekamers bergingingen nooddouches
hallen fabrieksdeuren schuifwanden enzovoort

Combiboard Beta
Met de Beta bouwpanelen en profielen bouwt
u razendsnel (tijdelijke) wanden en plafonds.
De panelen laten zich eenvoudig in elkaar
klikken en zijn zowel horizontaal als verticaal
te gebruiken. Het eindresultaat is ijzersterk,
hygiënisch, waterdicht en direct klaar voor
gebruik. De wand weer verwijderen of
verplaatsen? Ook dat kan; dankzij de unieke

klikverbinding zijn de panelen eenvoudig te
demonteren en opnieuw te gebruiken. De
panelen zijn op elke lengte te bestellen, dat
scheelt verwerkingstijd en afval. Dankzij een
compleet programma hulpprofielen bouwt
u simpel complete constructies en zijn de
panelen strak af te werken.
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De Gamma panelen zijn brandwerend en vallen
in Euroklasse B (DIN EN 13501-1). Bovendien
zijn de panelen bijzonder robuust, waardoor
ze ook inzetbaar zijn in situaties waar extra
stevigheid en slagvastheid vereist is.
De panelen zijn geschikt voor vrijstaande
wanden en kunnen zowel horizontaal als

Combiboard Zeta
Zeta is een uniek systeem waarmee snel een
sterke en onderhoudsvrije muur kan worden
gebouwd. De panelen worden eenvoudig met
de hand geplaatst. Na montage van leidingen,
kozijnen en dergelijke kunnen de panelen
worden gevuld met beton of isolatiemateriaal.
Dankzij de unieke open-kamer structuur wordt
het vulmiddel egaal in de wand verdeeld.
Zo kunt u in zeer korte tijd een sterke en
compleet afgewerkte muur plaatsen die
ongevoelig is voor vocht, schimmel, ongedierte

en agressieve vloeistoffen. Bovendien is de
“Zeta-muur” dankzij de hoogwaardige toplaag
kleurvast en uiterst hygiënisch.
Het Zeta systeem kent eindeloos veel
toepassingen. De panelen zijn uitstekend
te combineren met de andere Combiboard
profielen in het assortiment. Dit maakt
het systeem ideaal voor bijvoorbeeld
slachthuizen, cleanrooms, stallen, bulkopslag
en de hallenbouw. Iedere dag worden er
nieuwe toepassingen bedacht.

Kenmerken Combiboard:
▪ Slag- en slijtvast
▪ Snelle en eenvoudige verwerking
▪ Brede keuze in modellen, afmetingen en kleuren
▪ Met bijpassende profielen
▪ Op lengte bestelbaar
▪ Ongevoelig voor vocht, schimmel en ongedierte
▪ Bestand tegen meeste chemicaliën
▪ Basis van gerecycled PVC, herbruikbaar en 100% recyclebaar
De panelen zijn voorzien van een gladde hoogwaardige PVC toplaag. Daardoor zijn de
panelen hygiënisch, kleurvast en uitstekend te beplakken of te bedrukken.

verticaal worden gemonteerd. Dat betekent
dat u alle vrijheid van ontwerpen en werken
houdt zonder dat de classificering in gevaar
komt. Daarmee onderscheidt het Gamma
systeem zich nadrukkelijk van andere kunststof
wandsystemen. Uiteraard dienen de montage
instructies altijd strikt te worden gevolgd.

Het bedrijf
Combiboard is een product van Profextru, een voormalig
dochterbedrijf van Wavin met ruim 60 jaar ervaring in het coëxtru
deren van zware kunststof profielen.
Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van duurzame
en innovatieve oplossingen voor veeleisende gebruikssituaties. Onze
kunststof oplossingen vormen een duurzaam alternatief voor hout,
staal of beton. Zo worden onze producten onder andere breed
toegepast in de agrarische sector en de Grond- Weg- en Waterbouw.
Naast Combiboard zijn wij ook producent van Prolock; een hybride
damwandsysteem en Profort; massieve gevelbekleding.

Duurzaam en verantwoord

Betrokken en flexibel

Al onze producten zijn ontworpen om zo lang mogelijk mee te
gaan met minimaal gebruik van uitputbare grondstoffen en zo min
mogelijk afval in de keten.

Wij zijn de ontwikkelaar, producent en leverancier. Dat houdt de
lijnen kort en de organisatie flexibel. Wij geloven in partnership;
zowel met onze klanten als met leveranciers. Uitgangspunt is een
lange termijn samenwerking met wederzijds voordeel in een open
dialoog. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid en betrokkenheid van
alle partijen.

Als grondstof gebruiken we gerecycled PVC. Hierdoor hebben onze
producten een geschatte levensduur van 50 jaar+ en zijn 100%
recyclebaar. Dit draagt bij aan het verminderd gebruik van uitputbare
grondstoffen en het verkleinen van de afvalberg. Uiteraard wordt al
ons restmateriaal hergebruikt.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem direct contact
met ons op en wij helpen u graag verder.

Voor ons is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geen nieuw
en hip beleid maar onderdeel van ons bedrijfs-DNA. Aandacht voor
energie en milieu is stevig verankerd in ons beleid en onze cultuur.
Bijbehorende maatregelen en uitvoeringsplan zijn opgenomen in
ons strategisch beleid. Zo houden wij onze CO2 footprint op zowel
organisatie- als productieniveau zo klein mogelijk.
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Profextru Productie B.V.
Bruchterweg 88
7772 BJ Hardenberg
Nederland

T +31 (0) 523 654 010
F +31 (0) 523 654 020
info@combiboard.nl
www.combiboard.nl

