WIN GRA
TIS
PANEL2

by Norbord ®

by Norbord ®

DE TOEPASSINGEN VAN PANEL2 ZIJN ZO
VEELZIJDIG ALS DE MEEST CREATIEVE KLUSSER
HOUTSKELETBOUW
Op Panel2 kun je bouwen. Zonder zwakke plekken en knoesten en met een constantere sterkte en stijfheid dan multiplex.

WANDBEPLATING
Vierzijdig voorzien van tand- en groef, zijn Panel2 platen
gemakkelijk te plaatsen en kunnen verlijmd worden voor
een hogere luchtdichtheid van de voegen. Groot genoeg
om snel grote oppervlakten te beplaten, en tegelijk handig
te vervoeren en bewerken.

PLATTE DAKEN
Panel2 is geschikt als ondergrond voor hoogwaardige
dakdichtingsystemen zoals bitumen.

DAKOVERSTEK/LUIFELS

OVERTREF JEZELF
EN WIN HET
AANKOOPBEDRAG TERUG
Een bibliotheekkast bouwen, een keuken of een nieuwe zolderkamer? Met
Panel2 bestaat de enige beperking uit de grenzen van je eigen creativiteit.
En nu maak je ook nog eens kans om het aankoopbedrag van je Panel2plaatmateriaal terug te winnen. Panel2 daagt je uit om jezelf te overtreffen.
Leef je uit en maak een duidelijke foto van je project. Wij kiezen elke maand
een winnaar uit de inzendingen.

KIJK OP WWW.PANEL2.EU VOOR DE VOORWAARDEN

Panel2 is vochtbestendig en kan dus ook in vochtige ruimtes
of buiten worden gebruikt. Zolang er maar geen risico bestaat
op directe bevochtiging.

HELLENDE DAKEN
De ideale ondergrond voor dakconstructies. Vierzijdig voorzien
van tand- en groef, zijn Panel2 platen gemakkelijk te plaatsen.

BINNENVLOEREN
Zijn grote draagvermogen en uniforme oppervlak maken van
Panel2 een solide basis voor bekleding met tapijt, vinyl, parket
of laminaat.

ZOLDERVLOEREN
Dankzij het handige formaat kun je Panel2-platen
eenvoudig zelf vervoeren. Gewoon onder de arm,
probleemloos door trappenhuizen, gangen en deuren.

ALS JE HET KAN
BEDENKEN, KAN
JE HET BOUWEN!

RENOVATIEBOUW
Zorg voor een gezond leefklimaat. Panel2 wordt
geproduceerd zonder toevoeging van formaldehyde.

MEUBELS

Een robuuste OSB-plaat die je gemakkelijk kunt hanteren en vervoeren.
Met Panel2 heb je de vrijheid om te bouwen wat je wil. Eenvoudig te verwerken en veilig want geproduceerd zonder toegevoegde formaldehyde.

Licht van gewicht en gemakkelijk te verzagen.
Met Panel2 ben je vrij om te maken wat jij wil.

WAT HOUDT JE NOG TEGEN? AAN DE SLAG!

DUURZAME KEUZE:
BETER VOOR JEZELF EN
DE REST VAN DE PLANEET
Panel2 is duurzamer dan veel andere constructieplaten door een uiterst
efficiënt gebruik van houtvezels. Die zijn afkomstig van jonge, kleine bomen.
De jonge aanplant houdt de bossen voortdurend jong en vitaal. Bovendien:
bomen die volop in de groei zijn, absorberen extra veel CO2. Uiteraard
komt ons hout uitsluitend uit verantwoord beheerde bossen. Panel2 is
FSC-gekeurd.
Bij de productie van Panel2 gebruiken we formaldehydevrije lijm. Je kunt
er dus met een gerust hart in zagen en boren, mits je natuurlijk voorzichtig
met je gereedschap omgaat!

ALLE VOORDELEN VAN
OSB-PLATEN. MAAR DAN EEN
STUK MAKKELIJKER IN GEBRUIK!

Panel2-bouwplaten zijn gemakkelijk te hanteren, sterk en eenvoudig te
verwerken. Perfect dus voor bouw- en renovatieklussen. Bijvoorbeeld als
wandbeplating of als ondergrond voor dak of vloer. Maar een klusser met
visie ziet natuurlijk meteen dat dit plaatmateriaal meer in z’n mars heeft.
Panel2 geeft je de vrijheid om te maken wat je maar wil.

Panel2 maakt OSB3-bouwplaten bruikbaar voor de doe-het-zelver en zelfstandige professional. Verschillende lagen verlijmde houtschilfers maken de
platen oersterk en duurzaam, zonder zwakke plekken en knoesten. Panel2
heeft daardoor een constantere sterkte en stijfheid dan multiplex. Toch
hebben Panel2-platen een laag gewicht (11 kg) en een handig formaat van
59 bij 170 centimeter.

LAAT JE INSPIREREN OP WWW.PANEL2.EU

Panel2 is groot genoeg om snel grote oppervlakten te beplaten, maar ook
handig genoeg om eenvoudig te vervoeren. Gewoon in de auto of onder
de arm, probleemloos door trappenhuizen, gangen en deuren. Probeer dat
maar eens met een constructieplaat van 2,5 meter lang! Vierzijdig voorzien
van tand- en groef, zijn Panel2 platen gemakkelijk te plaatsen en kunnen
verlijmd worden voor een nog hogere sterkte van de voegen. Panel2 is
bovendien probleemloos te gebruiken in vochtige ruimtes zoals badkamers
en keukens.

OPSLAAN EN VERVOEREN
Zorg dat de Panel2-bouwplaten droog en vlak liggen. Opslaan voor
langere tijd? Dek de bouwplaten dan af met zeil en zorg voor voldoende
ventilatie. Zo voorkom je dat condensatievocht in de platen kan trekken.
Laat de bouwplaten voor verwerking minstens 48 uur acclimatiseren in
de ruimte waar je ze gaat gebruiken.

59 cm
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PANEL2 HAALT HET BESTE IN
DE DOE-HET-ZELVER NAAR BOVEN

170 cm

PANEL2 HEEFT EEN HANDIG FORMAAT
EN IS LICHT VAN GEWICHT, MAAR IS
TEGELIJKERTIJD WEL OERSTERK

