HET IS TIJD VOOR EEN
NIEUWE MANIER VAN BADEN

LUXE DIE U ZICH
KUNT PERMITTEREN

DOUCHE
WAND

> MULTIPANEL GRANDE - 2.6m
PATINA BRONZE
GR794

WANDEN > MULTIPANEL GRANDE - 2.6m
WARM MICA
GR835
VLOER

> MULTIPANEL CLICK  
AMERICAN WALNUT
MTFCAME

WELKOM BIJ MULTIPANEL MAAK VAN UW BADKAMER
EEN SPECIALE PLEK

De badkamer is voor ons een plek waar we ons goed willen voelen, waar we niet
gestoord willen worden. In een sfeer die past bij onze verschillende stemmingen.
Maar omdat een nieuwe badkamer veel werk en geld kost, laten de meeste mensen
hun badkamer jarenlang zoals hij is. Dat is nu verleden tijd, want met Multipanel
verandert u uw badkamer in een mum van tijd en tegen aanzienlijk lagere kosten in
een heel bijzondere plek:   uw persoonlijke (speel)ruimte.

DOUCHE
WAND

> MULTIPANEL CLASSIC
RIVEN SLATE
2859

WANDEN > MULTIPANEL CLASSIC
RIVEN MARBLE
9241
VLOER

> MULTIPANEL CLICK   
MARKHAM OAK
MTFCMAR

GEEN VOEGEN MEER
IN UW BADKAMER

Tegenwoordig zijn door technische innovaties de traditionele tegels niet meer
nodig. Want Multipanel biedt alle voordelen van een tegel zonder de nadelen.
Dus veel minder werk bij het installeren, lagere kosten en vooral:
geen voegen meer die al snel vergrijzen en vuil worden.
Met Multipanel kunt u optimaal genieten van uw badkamer.

WANDEN > MULTIPANEL CLASSIC
KALAHARI
372
VLOER

> MULTIPANEL CLICK  
PIEMONTE
MTFCPIE

BEVRIJD UW BADKAMER
VAN OUDE TRADITIES

Multipanel rekent af met oude tradities bij het renoveren van de badkamer. En dat in
alle opzichten: veel minder werk, aanzienlijk lagere kosten ten opzichte van tegels,
geen voegen met alle bijkomende praktische voordelen. Maar er is nog iets wat er in
uw badkamer gaat veranderen: wij brengen kleur en design in uw badkamer.
U kunt zich dus verheugen op een moderne badkamer die bij uw manier van leven past.

WANDEN > MULTIPANEL PREMIER
COOL MICA
826
> MULTIPANEL PLUS
ROSSO DEVIL HIGH GLOSS
0561
VLOER

> MULTIPANEL CLICK  PREMIER
WHITE DIAMOND
MTFCDIA

SNEL EN EENVOUDIG TE
INSTALLEREN - GEGARANDEERD
WATERBESTENDIG

Panelen van Multipanel worden al decennialang in professionele omgevingen gebruikt
waar waterbestendigheid voorgeschreven is. Op basis van deze ervaringen is Multipanel
jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van aantrekkelijke wand- en plafondbekledingen voor privégebruik.
Tegenwoordig is Multipanel in Groot-Brittannië de marktleider die staat voor luxe die
u zich kunt veroorloven en die gegarandeerd waterbestendig is.

WANDEN > MULTIPANEL REFLECT
BLACK GLOSS
MRFBLK

HET LEVEN IS VEELZIJDIG –
WAAROM ZOU UW BADKAMER
DAT NIET OOK ZIJN?

Vroeger moest u een jaar wachten op de volgende modecollectie, verving u uw bank na
twintig jaar en renoveerde u uw badkamer eenmaal in uw leven. Maar die tijd is voorbij.
Tegenwoordig veranderen we iets wanneer we dat willen, we laten ons niet langer voorschrijven dat een badkamer er de komende decennia nog net zo uit moet zien als hij er
nu uitziet. Want dankzij het gemakkelijke gebruik en de relatief lage kosten kunt u met
Multipanel uw badkamer precies zo vormgeven als uw leven: veelzijdig en verrassend.

WANDEN > MULTIPANEL PREMIER
FUSION
9370

WANDEN > MULTIPANEL REFLECT - 2.6m
AQUA
MRFAQU

VLOER

VLOER

> MULTIPANEL CLICK PREMIER
BLACK ONYX
MTFCONY

> MULTIPANEL CLICK PREMIER
BLACK ONYX
MTFCONY

MULTIPANEL
HEEFT VEEL TE BIEDEN –
ALLE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG
Multipanel biedt een enorme verscheidenheid aan kleuren en designs,
die niets te wensen over laten.

Multipanel is de nieuwe generatie moderne badkamers
die voordelen biedt waar u beslist enthousiast van wordt.
Het is tijd voor verandering!

GEEN VOEGEN

EENVOUDIGE EN SNELLE INSTALLATIE

100% WATERBESTENDIG

10 JAAR GARANTIE

Eindelijk gladde oppervlakken in de badkamer, zonder
voegen die het beeld verstoren en vuil aantrekken.
En bovendien: geen schimmel meer! Dankzij de grote,
doorlopende vlakken van maximaal 260 cm hoog en
120 cm breed en het geniale verbindingssysteem ziet
uw badkamer er vanaf nu nog groter uit.

Wilt u uw badkamer zo snel mogelijk veranderen zonder
twee of drie dagen kwijt te zijn aan een klassieke badkamerrenovatie?
Geen probleem. U kunt de Multipanel-panelen ofwel
direct op de bestaande tegels aanbrengen, ofwel, afhankelijk van de toestand van de wanden, lijmen of met een
eenvoudige frameconstructie bevestigen.
Hoe u Multipanel ook installeert: binnen een paar uur
heeft u een compleet nieuw badkamergevoel.

Het Multipanel-systeem wordt al decennialang gebruikt
in allerlei omgevingen en voldoet perfect aan alle eisen.
De verlijmde multiplex-kern die bestand is tegen kokend
water zorgt ervoor dat water geen kans heeft om in het
materiaal te trekken, daar kunt u op vertrouwen.

Er is een reden waarom wij marktleider in GrootBrittannië zijn: wij leveren uitstekende kwaliteit,
waarop u als klant vele jaren kunt vertrouwen.
Deze kwaliteit weerspiegelt zich ook in de duur van
de garantie die wij u geven: 10 jaar!

EENVOUDIG ONDERHOUD

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

Wanneer had u voor het laatst zin om uw badkamer
schoon te maken? Waarschijnlijk nog nooit.
Met Multipanel wordt dat anders: even afvegen met
een vochtige doek (bij sterke vervuiling met een vloeibaar schoonmaakmiddel) en uw badkamer glanst
weer als nieuw.

Niet alleen de Multipanel-platen zijn het resultaat van
jarenlang onderzoek en ervaring, ook het optioneel
verkrijgbare messing-en-groefsysteem “Hydro-Lock”
is gebaseerd op innovatieve techniek. Met deze “Hydro
Lock” techniek kunnen twee panelen aan de lange kant
met elkaar worden verbonden, waarbij de vrijwel onzichtbare naad meteen tijdens de installatie, met behulp van
siliconen kit, wordt verzegeld.

VEELVOUD AAN KLEUREN EN DESIGNS
Badkamers zijn niet langer alleen maar wit of grijs.
Vanaf nu is er ook afwisseling in de badkamer.
Maak uw keuze uit een breed palet aan kleuren en
aantrekkelijke designs, u vindt hier gegarandeerd
de stijl die bij u past.

Het “Hydro-Lock”-principe van Multipanel: gewoon innovatief met vrijwel
onzichtbare naden.

Wandpanelen van Multipanel zijn decennialang beproefd en voorbereid voor
elk gebruik in de badkamer.

Wilt u uw eigen, honderd procent individuele wandpaneel maken?
Als speciale uitvoering kunnen we ook foto’s gebruiken voor de panelen.

De keuze uit bestaande foto’s is groot, en op verzoek kunt u uw badkamer ook
verfraaien met uw eigen foto!

MULTIPANEL
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info@multipanel.nl

www.multipanel.nl

