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Creëer mooie ruimten met de waterdichte badkamerwandpanelen van 
Multipanel, de luxueuze en moderne manier om uw badkamer in te richten. Onze 
prachtige collecties wandpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en 
afwerkingen, waaronder marmer, steen en hout, en bieden een breed gamma 
aan ontwerpmogelijkheden voor badkamers in alle soorten en maten.  

Hydrolock®, ons uniek tong- en groefsysteem, maakt het mogelijk om panelen 
met elkaar te verbinden zonder profielen, zodat u een gladde, haast naadloze 
waterdichte wand krijgt, die jarenlang onberispelijk zal blijven.

Elegante oplossingen voor 

prachtige badkamers

Waarom Multipanel®?

Bezoek onze website www.multipanel.nl 
om uw nieuwe badkamer te plannen en 
stalen te bestellen.

Gemakkelijk  schoon te maken

Snel en gemakkelijk te monteren

    Geheel waterafstotend

    30  jaar garantie  
JAARJAAR

   Kan worden aangebracht 
   over bestaande tegels

Haast naadloze voegen 
met Hydrolock®

White Terrazzo
De Tegel Collectie

Dove Grey 
De Neutrals Collectie

1
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Levanto Marble
De Tegel Collectie

Kwaliteit, prestaties en milieuverantwoordelijkheid zijn waarden die we hoog in het vaandel dragen om 
ervoor te zorgen dat onze producten voldoen aan de hoge normen die we stellen, niet alleen voor onze 
klanten, maar ook voor ons milieu.  

Onze inzet voor milieuverantwoordelijkheid wordt erkend door onze Forest Stewardship Council® 

(FSC® C128180) en Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) chain of 
custody-certificeringen. Dit garandeert dat het hout dat we gebruiken afkomstig is uit verantwoord 
beheerde bossen en dat onze eindproducten voldoen aan wereldwijd erkende ecologische, sociale en 
economische normen.  

Deze certificeringen en erkenningen maken deel uit van een lopend programma van milieu- en 
duurzaamheidsinitiatieven binnen onze productieprocessen en onze ontwerpbenadering, waaronder:

• Vermindering van het energieverbruik bij het vervoer door in het Europa gemaakte materialen     
te gebruiken.  

• We recycleren 99% van het afval na de productie tot biomassa-materialen en andere producten - 
waardoor we minder afval hoeven te storten en bijdragen tot de circulaire economie.  

• We zorgen ervoor dat 100% van onze panelen recycleerbaar zijn.  

• Productie in Europa om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen.  

• 30 jaar garantie op de wandpanelen van onze Tegel, Classic, Premium en Neutrals Collecties.

We helpen onze bossen te beschermen voor de toekomst

FSC® C128180

Hydrolock® voor mooie doorlopende wanden
We hebben Hydrolock® gecreëerd om de visuele impact van onze 
wandpanelen te vergroten.  Met de nauwkeurig ontworpen Hydrolock®-
rand kunnen panelen met elkaar verbonden worden zonder tussenvoeg, 
zodat een gladde, bijna naadloze waterdichte wand ontstaat. 

Onze Hydrolock®-verbinding vormt een discrete, waterdichte verbinding,
zonder het gebruik van profielen. De panelen met Hydrolock® aansluiting
kunnen ook zeer goed gebruikt worden op oneffen wandoppervlakken.

Onze panelen zijn leverbaar in verschillende breedtematen 
zodat ze eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden.

2.400 x    598 mm (Hydrolock) 

2.400 x 1.200 mm (Hydrolock) 

2.400 x 1.200 mm (Vlakke zijkant)

598 1200

24
00

De Hydrolock verbinding verkleint het afwerkoppervlak met 18 mm, d.w.z. 2400 mm x 
1200 mm wordt 2400 x 1182 mm. Panelen met rechte rand zijn ook leverbaar.

3
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Levanto Marble
De Tegel Collectie

Wij introduceren de Tegel Collectie, Panelen met tegel effect die in Europa gemaakt 
zijn en gecertificeerd zijn door de Forest Stewardship Council® (FSC® C128180)

De Tegel Collectie biedt de visuele esthetiek van traditionele tegels en levert de 
uitstekende prestaties van onze panelen. De Tegel Collectie omvat prachtige 
effen kleuren, schitterende marmers en levendige mineralen, en biedt een fris, 
modern palet dat ontworpen is als aanvulling op een reeks badkamerinrichtingen 
en -armaturen, van hedendaags zwart tot elegant chroom en stijlvol satijn. 

De Tegel Collectie geeft een opwindende nieuwe dimensie aan het Multipanel-
assortiment en omvat dezelfde kenmerken en voordelen van de Premium-, Neutrals- 
en Classic-collecties; snelle, plaatsing met een minimum aan onderhoud. En voor 
uw volledige gemoedsrust wordt u beschermd door onze 30 jaar garantie.

Ziet eruit als een tegel, presteert als een paneel

NIEUW

TEGELDe Collectie

Gemakkelijk  schoon te maken

Snel en gemakkelijk te monteren

    Geheel waterafstotend

    30  jaar garantie  
JAARJAAR

   Kan worden aangebracht 
   over bestaande tegels

Haast naadloze voegen 
met Hydrolock®

6
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Valmasino Marble - Dit lichtgrijze marmerdesign heeft een mooie variatie in 
grijze en witte tinten. 

Levanto Marble - Dit prachtige witte marmer heeft een diepte en variatie in 
tint die varieert van grijs tot een vleugje zachtroze. 

White Terrazzo - Dit stijlvolle en trendy Terrazzo heeft een witte basis met 
bleekgrijze variaties. Doet het prima op zich of in combinatie met Dove Grey 
uit onze Neutrals Collectie.

Marmer

Scan mij
om deze collectie online te bekijken

Als u van het uiterlijk van traditionele tegels houdt, maar het onderhoud van 
de voegen beu bent, dan is de Tegel Collectie van Multipanel ideaal voor u.  

Wij maken gebruik van de allernieuwste fabricagetechnologie om met laserprecisie een 
mooie, 2,5 mm brede lichtgrijze voeglijn in de designs van onze Tegel Collectie te etsen, 
waardoor een prachtig tegeleffect ontstaat. De plaatsing is eenvoudig en in tegenstelling 
tot traditionele tegels, die grondig schoongemaakt moeten worden, zijn deze panelen 
met tegeleffect eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te onderhouden.  

Panelen in de Tegel Collectie hebben een tegelformaat van 580 mm x 400 mm, 
dat ontworpen is voor een maximaal esthetisch effect in elke badkamer.  

Voor een onderhoudsarme, duurzame en mooie badkamer met 
tegeleffect, de nieuwe Tegel Collectie van Multipanel.

White Mineral 
De Tegel Collectie

TEGELDe Collectie
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White Mineral - Net zoals Grey Mineral combineert dit bleke, wit/grijze 
design de kenmerken van verschillende materialen; denk aan beton, graniet 
en kwarts. 

Grey Mineral - De variatie in dit diepgrijze design combineert de kenmerken 
van verschillende materialen; denk aan beton, graniet en kwarts. 

White Gypsum - Dit design lijkt op beton, aangevuld met een witte kleur. De 
minerale pleistertextuur en de variatie in bleke tinten maken het perfect voor 
toepassing in een volledige kamer. 

Mineraal

Dust Grey - Het medium koele grijs in dit matte design is een neutrale kleur 
die het uitstekend doet op zich of in combinatie met Alpine White.

Monument Grey - Dit matte, heldergrijze design met blauwe ondertoon 
werkt uitstekend op zich of in combinatie met Alpine White. 

Alpine White - Dit design met matte afwerking is fris neutraal wit en perfect 
voor een strakke look, en werkt prachtig in combinatie met Dust Grey of 
Monument Grey. 

Colour
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Valmasino Marble
De Tegel Collectie
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White Terrazzo
De Tegel Collectie
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White Gypsum
De Tegel Collectie
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Monument Grey 
De Tegel Collectie

Alpine White
De Tegel Collectie

Aspen Oak
Klikvloeren
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Dust Grey
De Tegel Collectie

Aspen Oak
Klikvloeren

Dove Grey
De Neutrals Collectie

2019
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Levanto Marble
MT812

Valmasino Marble
MT074

White Terrazzo
MT020

Marmer
Deze marmerdesigns hebben elk een mooie variatie in tinten, van de grijze nuances van Valmasino en 
de kristallijne marmering van Levanto tot en met het levendige Terrazzo, elk met een mooie satijnen 
afwerking. 

White Mineral
MT486 

White Gypsum
MT637

Grey Mineral
MT487

Mineraal
Deze designs combineren de kenmerken van verschillende materialen; denk aan beton, graniet en 
kwarts, afgewerkt met een prachtig fluweelachtig gevoel. 

Alpine White
MT1100

Monument Grey
MT780

Dust Grey
MT732

Kleur
Deze effen, gedurfde kleuren bieden een sterk neutraal palet en doen het uitstekend op zich of wanneer 
ze gecombineerd worden. De gladde, matte afwerking is erg trendy. 

De Tegel Collectie:

De panelen in de Tegel Collectie zijn 598 mm breed en zijn allemaal voorzien van onze Hydrolock®-
verbinding. Houdt er rekening mee dat de Hydrolock® verbinding de afgewerkte zijde van het paneel 
met 18 mm vermindert, d.w.z. 2400 mm x 598 mm wordt 2400 mm x 580 mm. De tegelmaat is 580 
mm x 400 mm met een voeglijn van 2,5 mm.

598

2.
40

0

Grey Mineral
De Tegel Collectie

White Mineral
De Tegel Collectie
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De Neutrals Collectie  
De perfecte manier om uw muren te verfraaien.

Creëer de juiste balans tussen het karakteristieke van onze wandpanelen met patroon 
en het subtiele van onze Neutrals collectie. Met een geraffineerde balans van neutrale 
tinten geeft deze selectie de sfeer van geverfde muren met een gladde matte afwerking 
en is zij perfect afgestemd op onze Premium en Classic collectie. 

Deze tinten zijn ook toepasbaar voor het verkrijgen van een minimalistische en 
moderne uitstraling. 

Even voorstellen: 

Gemakkelijk  schoon te maken

Snel en gemakkelijk te monteren

    Geheel waterafstotend

    30  jaar garantie  
JAARJAAR

   Kan worden aangebracht 
   over bestaande tegels

Haast naadloze voegen 
met Hydrolock®

Pebble Grey
De Neutrals Collectie

Valmasino Marble
De Tegel Collectie

24
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Match wandpanelen met een uitgesproken patroon met 
onze Premium en Neutrals collectie voor een geheel eigen 
badkamerontwerp. 

We hebben een selectie van onze favoriete combinaties 
gemaakt om u op weg te helpen. 

Clay

Dolce Macchiato

Parchment

Salvaged Planked Elm

Toepassing van de Neutrals collectie in uw interieur

Dove Grey

Calacatta Marble

Pebble Grey

Concrete Elements

Creamy White

Jupiter Silver

Een kijkje in onze  topselectie

Badkamerplanner op www.multipanel.nlCreëer uw ontwerp met behulp van de
Urban Graphite Grey
Klikvloeren

Pebble Grey
gecombineerd met

Concrete Elements
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Dove Grey
gecombineerd met

Calacatta Marble

Aspen Oak
Klikvloeren

2827
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Creamy White
gecombineerd met

Jupiter Silver

3029
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Parchment
gecombineerd met

Salvaged Planked Elm

Clay
gecombineerd met

Dolce Macchiato

31
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Stap  1: Kies uw favoriete decor uit de collecties Tegel, Premium of Classic. 

Stap  2:  Kies een kleur uit de Neutrals Collectie die past bij uw patroon (voorbeelden van onze  
 topselecties vindt u op de pagina hiernaast).

Stap  3:  Maak een keuze  uit onze vloeren en accessoires (zie pagina 53 en verder). 

De Neutrals Collectie

Stijlgids

Creëer uw eigen badkamer met behulp van de Badkamerplanner

We hebben een selectie uit onze favoriete combinaties gemaakt om u te helpen bij het 
waarmaken van uw droombadkamer. 

via www.multipanel.nl
Badkamerplanner

Dove Grey 2001 Pebble Grey 7927

Creamy White 7934 Parchment 7858 Clay 3202

Onze panelen zijn in verschillende 
maatvoeringen verkrijgbaar

2.400 x    598 mm (Hydrolock) 

2.400 x 1.200 mm (Hydrolock) 

2.400 x 1.200 mm (Vlakke zijkant)
598 1.200

2.
40

0

Dove Grey

Calacatta Marble
De Premium Collectie

Bianca Luna
De Premium Collectie

Ferro Grafite
De Premium Collectie

White Terrazzo
De Tegel Collectie

Clay

Dolce Macchiato
De Premium Collectie

Salvaged Planked Elm
De Premium Collectie

Corten Elements
De Premium Collectie

Cappuccino Stone
De Classic Collectie

Pebble Grey

Stone Elements
De Premium Collectie

Concrete Elements
De Premium Collectie

Graphite Elements
De Premium Collectie

Concrete Formwood
De Premium Collectie

Creamy White

Jupiter Silver
De Classic Collectie

Soapstone Stellar
De Premium Collectie

Stone Elements
De Premium Collectie

Parchment

Stone Elements
De Premium Collectie

Dolce Macchiato
De Premium Collectie

Salvaged Planked Elm
De Premium Collectie

Corten Elements
De Premium Collectie

Salvaged Planked Elm
De Premium Collectie

34
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Concrete Formwood
De Premium Collectie

Of uw badkamer nu groot of klein is, licht of donker, deze collectie biedt u een 
moderne en stijlvolle manier om hem te veranderen van een functionele tot een 
echt bijzondere ruimte.

Deze Premium Collectie is, exclusief voor Multipanel, geïnspireerd op de 
natuurlijke wereld met marmer-, graniet- en houtpanelen die er als echt uitzien en 
aanvoelen.

De Premium Collectie 

Gemakkelijk  schoon te maken

Snel en gemakkelijk te monteren

    Geheel waterafstotend

    30  jaar garantie  
JAARJAAR

   Kan worden aangebracht 
   over bestaande tegels

Haast naadloze voegen 
met Hydrolock®

36



3837

Warm Smoked Oak
Klikvloeren

Dove Grey
De Neutrals Collectie

Creamy White
De Neutrals Collectie

Calacatta Marble
De Premium Collectie

Stone Elements
De Premium Collectie

37
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Driftwood Grey Oak
Klikvloeren

Pebble Grey
De Neutrals Collectie

Graphite Elements
De Premium Collectie

Stone Elements
8831

Concrete Elements
8830

Corten Elements
8832

Graphite Elements
8833

Elementen
Deze structuurpanelen lijken op en voelen aan als echte steen, staal en 
mineraalelementen - perfect om een ultramoderne industriële look te krijgen. 

Soapstone Stellar
3459

Ferro Grafite
9483

Nero Grafite
9485

Calacatta Marble
3460

Bianca Luna
3421

Marmer
Deze panelen zien eruit en voelen aan als echte marmerplaten die bijdragen aan een luxe uitstraling voor een 
fractie van de prijs van echt marmer. 

De Premium Collectie:

Graniet
Met een iets meer gepolijste afwerking 
dan de marmerpanelen geven deze 
granietpanelen de charme en indruk van 
echte granieten platen.  

Dolce Macchiato
3478

Jet Noir
3476

Concrete Formwood
6362

Salvaged Planked Elm
9480

Hout
Met een zacht verweerde look verandert 
uw badkamer in een plek van rust en 
kalmte waarin u buitenelementen naar 
binnen haalt.  

Onze panelen zijn in verschillende maatvoeringen 
verkrijgbaar

2.400 x    598 mm (Hydrolock) 

2.400 x 1.200 mm (Hydrolock) 

2.400 x 1.200 mm (Vlakke zijkant)
598 1.200

2.
40

0

39
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In deze tijdloze collectie komen Earth, Stone en Gloss panelen voor. 

Met een verscheidenheid aan glans- of structuuroppervlak, waaronder natuursteen, 
edelsteen en marmer, bevat de Classic collectie diverse dessins die goed passen in 
elke badkamer.  

De Classic Collectie

White Snow
De Classic Collectie

Aspen Oak
Klikvloeren

Gemakkelijk  schoon te maken

Snel en gemakkelijk te monteren

    Geheel waterafstotend

    30  jaar garantie  
JAARJAAR

   Kan worden aangebracht 
   over bestaande tegels

Haast naadloze voegen 
met Hydrolock®

42
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Marfil Cream
De Classic Collectie

Aspen Oak
Klikvloeren

Driftwood Grey Oak
Klikvloeren

Riven Slate
De Classic Collectie

Pebble Grey
De Neutrals Collectie

43
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Driftwood Grey Oak
Klikvloeren

Cappuccino Stone 
De Classic Collectie

Pebble Grey 
De Neutrals Collectie

Modern
Deze moderne panelen creëren een lichte, levendige ruimte en vormen een indrukwekkend decor voor uw interieur. Kies tussen 
hoogglans, opvallend sprankelend of mat oppervlak.

Riven Marble
9241

Riven Slate
2859

Arctic Stone
3331

Jupiter Silver
3458

Marfil Cream
9477

Steen met structuur
Het structuuroppervlak van deze decors geeft een warme luxe sfeer met de illusie van een echt stenen oppervlak. 

Steen 
Het mooie gladde oppervlak van deze natuur- en edelsteen-look voelt natuurlijk aan. 

Cappuccino Stone
7256

Antique Marble
701

Grey Marble
M139

Light Grey Stucco
8101

Classic Marble
M141

Bright White Stucco
646

Natural India
M194

Travertine
M3526

Urban Stone
047

Onze panelen zijn in verschillende 
maatvoeringen verkrijgbaar

2.400 x    598 mm (Hydrolock) 

2.400 x 1.200 mm (Hydrolock) 

2.400 x 1.200 mm (Vlakke zijkant)

598 1.200

2.
40

0

Natural White (Hoogglans)

G85
Frost White
M049

Fresh White (Mat)
1100

Blizzard
G030

White Snow
3308

Twilight
G033

Stardust
3306

Kew Gloss
10665

Henley Gloss
10232
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Onze 'Smooth Panels' wandpanelen zijn de perfecte oplossing om over bestaande 
tegels te plaatsen. Dit zorgt voor een gemakkelijke en moderne opknapbeurt van uw 
badkamer. De waterdichte panelen zijn slechts 3 mm dik en ze zijn verkrijgbaar in 
hoogtes van 2.800 mm, en met een breedte van 1.300 mm passen ze perfect in vrijwel 
elk badkamerontwerp. 

Panelen uit onze Smooth Panels collectie zijn niet verkrijgbaar met ons Hydrolock 
messing- en groef systeem, dus moeten ze worden geïnstalleerd met behulp van ons 
gespecialiseerde assortiment profielen (zie pagina 53). Bij het installeren van Smooth 
Panels raden we aan om onze Multipanel Tack Plus lijm te gebruiken. Bij gebruik van 
andere lijmen kan een correcte hechting van onze panelen niet worden gegarandeerd.    

Smooth Panels

Urban Graphite Grey
Klikvloeren

Patina Bronze
Smooth Panels

Gemakkelijk  schoon te maken

Snel en gemakkelijk te monteren

    Geheel waterafstotend

Kan worden aangebracht 
over bestaande tegels

48
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Urban Stone
Smooth Panels

Warm Smoked Oak
Klikvloeren

Industrial Concrete
Smooth Panels

Aspen Oak
Klikvloeren

50
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Patina Bronze
SMPPS

Pietra Suede
SMPPS

Dark Shale

Bright White Stucco

SMPSH

SMPST2

Light Shale

Urban Stone Industrial Carbon  Industrial Concrete 

SMPSH

SMPST2 SMPIC SMPIC

Matt White
SMPPW

Gloss White
SMPPW

Sahara
SMPSA

Kalahari
SMPSA

Smooth Panels

• HPL Compact laminaat panelen, formaat 2800 x 1300 x 3mm (SMPSH 3050 x 1300 x 3mm)
• Hydrolock verbinding is in Smooth Panels niet mogelijk
• Smooth Panels dienen voor installatie minstens 48 tot 72 uur te acclimatiseren 
• Panelen zijn zelf op maat te zagen
• De panelen zijn aan beide zijden te gebruiken en alleen verkrijgbaar in de getoonde kleurcombinaties

1.300

2.
80

0

Urban Graphite Grey
Klikvloeren

Sahara
Smooth Panels
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Driftwood Grey Oak
Klikvloeren

Tegel 
Deze luxe vinyltegels brengen een luxe sfeer in uw huis en zijn ontworpen om de natuurlijke schoonheid van echte steen en marmer 
weer te geven. 

Piemonte
MCDCPIE

Urban Anthracite Grey
MCDCUAG

Urban Graphite Grey
MCDCUGG

Hout
Deze prachtige houtsoorten geven luxe aan uw interieur. Kies uit het assortiment, van traditioneel Markham Colhourn Oak of de 
rijkdom van Warm Smoked Oak tot de verfijnde Aspen Oak Black voor een meer minimalistische uitstraling. 

Markham Calhoun Oak
MCDCMAR

Warm Smoked Oak
MCDCWSO

Aspen Oak Black
MCDCAOB

Driftwood Grey Oak
MCDCDGO 1210 x 220mm

Met een klikvloer is lijm of een ondervloer niet nodig, zodat het aanbrengen eenvoudig en gemakkelijk is. Klikvloeren hebben een slip 
resistentie met classificatie R10 en zijn ook geschikt voor toepassing met vloerverwarming. 

• Geen lijm of ondervloer nodig

•  1,84 m2 per pakket (uitgezonderd Driftwood Grey Oak 1,86 m2)

•  Houten planken in pakketten van 8, à 1210 x 190 mm (behalve Driftwood Grey Oak: in pakketten van 7 stuks, elk 1210 x 220 mm.

•  Tegels leverbaar in pakketten van 10, à 605 x 305 mm

•  5,0 mm vinyl, 0,5 mm slijtlaag

•  Slip resistentie R10

•  Niet geschikt voor ruimtes met langdurig direct zonlicht

Aspen Oak
MCDCASP

Luxe uitziende vinylvloeren met tegel-, steen- of houteffect die dezelfde chique uitstraling als keramiek en bewerkt 
hout hebben en als extra voordeel de eenvoudige klikinstallatie.

Klikvloeren

• Verklaringen van elke productkwaliteit zijn beschikbaar op www.multipanel.nl.

• De 30-jarige garantie van Multipanel dekt het onwaarschijnlijke manco aan het product en is ongeldig als blijkt dat richtlijnen voor 
montage en zorg niet zijn gevolgd. 

• Is van toepassing op de multipanel Tegel, Neutrals, Classic en Premium collecties. Details omtrent volledige garantie voor alle 
producten zijn beschikbaar op www.Multipanel.nl.

Let op: alle afbeeldingen en voorbeelden in deze brochure geven de daadwerkelijke afwerking van een klein deel van een paneel weer. Kleur, patroon en schaal op het 
eindproduct kunnen variëren. Het patroon tussen tegels bij Multipanel vloeren (kliktegels) varieert om het meest realistische effect te garanderen bij montage. Daarom is 
het mogelijk dat de afgedrukte voorbeelden niet het juiste totaaleffect geven zodra de vloer is gelegd. 

Kwaliteit en garantie

Accessoires
Voor de afwerking van randen of het samenvoegen van panelen in een hoek dienen de juiste profielen te worden gebruikt. Het benodigde 
type, de maat en de kleur van het profiel hangen af van de panelen die u hebt uitgekozen. Gebruik de onderstaande tabel bij het uitzoeken 
van het juiste profiel voor uw design. 

Wandpaneelprofielen

JAARJAAR

Wandpaneelprofielen Tegel, Neutrals, Premium 
en Classic Aluminium 11,5 mm 

diep

Smooth Panels
Aluminium 3,5 mm diep

9mm

11.5mm

11.5m
m

17mm

20m
m

11.5mm

11.5mm

17mm

11.5mm

6.5mm Face

11.5mm

11mm Face

11.5mm

12mm

6mm

3.5mm

3.5mm

11mm Face
(Black & White

6mm Face)

12.5mm

3.5mm

3.5mm7mm

Binnenhoek

Buitenhoek

End Cap

Middenverbinding

Halve Binnenhoek

Buitenhoek 90*

Kwadrant End cap Type F - MPQE

Type 100 - MPEX

Type Y - MPIAL

Type D - MPCH

Type C -MPEC

Type B- MPEA

Type A - MPIA

Type G - MCLCH

Type F - MCLEC

Type H - MCLEA

Type J - MCLIA

voor buiten- of binnenhoeken

Verkrijgbare kleuren

Let op: Alle 3D-tekeningen zijn een standaardweergave 
van het profieltype. Van elke variant qua afmetingen 
wordt een tekening getoond. 

Zwart - BL  

Wit - WH

Zilver mat (satijn grijs) - SA

Chroom (gepolijst zilver) - BP

Paneellijm
Deze paneellijm van hoge kwaliteit is speciaal ontwikkeld voor 
Multipanel en Smoothpanel.

Wit
SPBADH

Multipanel® Tack Plus

Voor het verlijmen van onze panelen adviseren wij uitsluitend gebruik 
te maken van Multipanel Tack Plus. Bij gebruik van andere lijmen (op 
eigen risico!) kan een correcte hechting van de panelen niet worden 
gegarandeerd.
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2400 x 1200 Vlakke zijkant paneel x 2

2400 x 1200 Hydrolock paneel x 1

2400 x 598 Hydrolock paneel x 1

Binnenhoek profiel x 2 

End cap  x 2

Multipanel Tack Plus x 7

Blanke siliconenkit x 2

De bovenstaande illustratie toont een voorbeeldmontage van een 1800 mm x 900 mm douchecabine. 

1

2

3

4

5

Wat u nodig heeft...
Multipanel waterbestendige wandpanelen zijn speciaal ontwikkeld voor simpele 
montage. Voor het beste resultaat raden wij u aan om onze panelen te voegen met ons 
unieke Hydrolock® messing-en-groefvoegsysteem. Panelen uitgerust met dit systeem 
kunnen direct op bijna elk oppervlak worden gemonteerd, zoals op oneffen muren en 
over oude tegels heen. Voor een juiste hechting adviseren wij om uitsluitend gebruik 
te maken van Multipanel Tack plus. Bij gebruik van andere lijmen kunnen wij hechting 
niet garanderen.  

Om panelen te voegen bij een hoek en om open randen af te werken dient het juiste 
profiel te worden gebruikt. Panelen moeten ook goed worden afgedicht met silicone 
bij alle hoeken of gevoegd met Hydrolock om zeker te zijn van een 100% waterdicht 
resultaat. 

Waarom Multipanel?
Stijl en ontwerp zijn essentieel bij het creëren van de badkamer van uw dromen. Maar er 
zijn talloze andere bijkomende voordelen bij het gebruik van onze badkamerwandpanelen.

Geheel waterbestendig

Pleisterwerk is niet nodig

Schimmelafstotend

Snelle en eenvoudige montage

30 jaar garantie

Gemaakt uit duurzame grondstoffen

Multipanel                  Tegel

?

Montaget ips • Stem de profielkleur af op uw douchecabine 
en -aansluitingen. 

• Gebruik bij uw montage kit een passende 
kleur.

• Meet uw ruimte nauwkeurig op voor de 
juiste paneelbreedte, kies uit 1200mm of 
598mm (bedenk dat de Hydrolock® voeg het 
oppervlak met 18 mm inperkt).

• Voor een harmonieuze aanblik kunnen 
paneelresten worden gebruikt achter 
wastafels. Afdekking van kopse kanten kan 
met profielen en siliconen kit. 

Raadpleeg onze website voor informatie over de wijze van montage van 
onze producten.

Creëer uw eigen ontwerp met de Badkamerplanner op www.multipanel.nl
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Contact 

Op zoek naar inspiratie?
Volg ons op social media

Facebook: multipanel_it

Instagram: multipanel_it

Pinterest: Multipanel

Twitter: @Multipanel_it

Bezoek www.multipanel.nl om:

Voorbeelden te bestellen

Te bekijken waar u onze producten 
kunt kopen

Onze badkamerplanner te 
gebruiken.
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