


Recycling van kunststofafval tot hoogwaardige 
bouwpanelen.
REPEAT Materials®, waarbij traditionele 
engineering wordt gecombineerd met 
innovatieve circulaire productieprocessen.



Circulaire producten

Bij REPEAT Materials® breken we met het 
traditionele, lineaire patroon: "nemen-gebruiken-
weggooien". In plaats daarvan ontwerpen wij 
onze panelen om te passen in het innovatieve 
cirkelvormige patroon: "recycle-gebruik-repeat".

Onze REPEAT Materials® bevatten uitsluitend PET,
wat betekent dat ze net zo gemakkelijk kunnen
worden gerecycled als een plastic fles. Sterker
nog, afgedankte panelen worden gewoon
gerecycled in de volgende partij panelen!



High-performance
Wij vinden dat duurzaamheid niet ten koste
mag gaan van de prestaties. Wat betreft
mechanische eigenschappen, gebruiksgemak
en duurzaamheid kunnen onze panelen zich
meten met de traditionele concurrenten.

REPEAT Materials® biedt gespecialiseerde
panelen voor elke toepassing. Dun en flexibel,
stijf en zelfdragend of zelfs vooraf uitgerust met
sanitair of elektra.



FLEX PANEL
De Flex Panels zijn ideaal voor toepassingen
waar stijfheid een nadeel is. Of u het paneel nu
wilt buigen en krommen, of gewoon geen stijf,
zelfdragend paneel nodig hebt, dan zijn de Flex
Panels uw beste keuze.

Productnaam Artn° Dikte foam Afmeting mm
Flex 3 F-/3 nvt 1200 x 2420 x 3

Flex 11 F70/11 8 mm, 70 kg/m³ 1200 x 2420 x 11
Flex 14 F70/14 11 mm, 70 kg/m³ 1200 x 2420 x 14

Flex 14 XL F70/14 XL 11 mm, 70 kg/m³ 1200 x 2980 x 14



RIGID PANEL
De stijve panelen zijn de alleskunner. Stijf en licht,
zijn ze perfect voor zelfdragende toepassingen. Of u
nu meubels wilt maken, binnenwanden of zelfs
douchecabines wilt bouwen, de Rigid Panel is uw
beste keuze. Gebouwd rond een sterke
sandwichkern en afgewerkt aan één of beide
zijden, zijn de toepassingen eindeloos.

Productnaam Artn° Dikte foam Afmeting mm
Rigid 14 R70/14 8 mm, 70 kg/m³ 1200 x 2420 x 14
Rigid 22 R70/22 16 mm, 70 kg/m³ 1200 x 2420 x 22
Rigid 40 R50/40 34 mm, 50 kg/m³ 1200 x 2420 x 40

Rigid 14 XL R70/14 XL 8 mm, 70 kg/m³ 1200 x 2980 x 14



RIGID+ PANEL
De Rigid+ panelen zijn onze gespecialiseerde
panelen. De extra laag rPET-schuim is ontwikkeld
om leidingen, bekabeling of andere technische
elementen in onder te brengen. Of u nu
geprefabriceerde wandelementen wilt maken of
gewoon de elektrische installatie wilt
vereenvoudigen, de Rigid+ Panels zijn uw beste
keuze.

Productnaam Artn° Dikte foam Afmeting mm
Rigid+ 34 R70/14-50/20 20 mm, 50 kg/m³ 1200 x 2420 x 34
Rigid+ 48 R70/14-50/34 34 mm, 50 kg/m³ 1200 x 2420 x 48



Waterdichting & naadloos

Strip in uitsparing panelen. Deze hebben als doel om 
de voorkanten van de wanden mooi gelijk te houden, 
en de doorgang van water te stoppen. 



Connectie Wandpanelen 

De Rigid+ wandpanelen worden aan elkaar 
gekoppeld d.m.v. een kliksysteem. Hiervoor 
werken we met de Keku-elementen van Hafele. 
Door deze klikelementen te gebruiken worden 
de panelen automatisch tegen elkaar 
getrokken, waardoor de naad zo klein mogelijk 
gehouden wordt. Bovendien zitten beide 
panelen automatische in dezelfde lijn, wat leidt 
tot een vlak geheel.



OUR COLOURS
Blader door onze kleuren en vind de
perfecte kleur voor uw toepassing. De
Marble kleuren van REPEAT
Materials® zijn gemaakt van 100%
gerecycleerde en recycleerbare
topvellen van PET. De bedrukking
gebeurt op waterbasis voor een nog
lagerekoolstofvoetafdruk.

Al onze effen kleuren zijn anti-vingerafdruk, 
zodat die vette vingers geen sporen achterlaten 

op uw paneel.


