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ClicWall is een MDF wandbekledingsysteem die 
voor hoogdecoratieve afwerking zorgt binnen 
renovatieprojecten. Dankzij de gepatenteerde Uniclic 
technologie klikken de panelen snel en eenvoudig 
in elkaar. Het eindresultaat is een krasbesteding 
wandsysteem, die door de afwasbare bovenlaag, 
makkelijk is in onderhoud. Standaard zijn de panelen 
600 mm breed, 2785 mm hoog en 10 mm dik, 
andere formaten zijn verkrijgbaar op aanvraag. 

Ook ClicWall FR maakt deel uit van het aanbod: 
brandvertragende panelen met Euroklasse B-s2,d0. 
In specifieke opstellingen haalt ClicWall respectievelijk 
een brandweerstand van 30 minuten en 1 uur, 
beide ondersteund met een Europees certificaat.

Naast het ruime aanbod aan innovatieve designs, 
bieden wij ook ClicWall Deco aan. De panelen 
worden voorzien van een lakdraagfolie die kan 
afgewerkt worden met verf, vliesdoek, behangpapier 
of digitale print.

ClicWall, de innovatie in 
decoratieve wandbekleding
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ClicWall

Brede waaier aan 
hoogwaardige designs
ClicWall biedt prachtige oplossingen voor al uw 
interieurprojecten dankzij de diverse range aan 
hoogwaardige UNILIN Evola designs. Door te 
kiezen voor een innovatief design kan u een project 
de extra meerwaarde geven waar u naar op zoek 
bent. In de collectie vindt u ook een grote diversiteit 
aan effen designs, die een klassevolle en tijdloze 
wandbekleding garanderen.

Spatwaterdicht,  
krasbestendig en hygiënisch
De beschermende, stevige melaminelaag zorgt voor 
een spatwaterdicht oppervlak. Deze bovenlaag is 
afwasbaar wat van ClicWall een extra hygiënisch 
en onderhoudsvriendelijk product maakt. Zoekt u 
een afwerking die tegen een stootje kan, dan biedt 
ClicWall u de ideale oplossing die op lange termijn 
een perfecte uitstraling garandeert.

Net en snel 
afgewerkt resultaat
Dankzij het gepatenteerde Uniclic-profiel klikken 
de panelen perfect in elkaar en leveren op korte 
tijd het gewenste eindresultaat. Omdat de ClicWall 
panelen geen verdere afwerking vragen, kunt u heel 
wat tijd uitsparen en worden stof en vuil tijdens de 
installatie tot een minimum beperkt. 

ClicWall garandeert duurzaam bosbeheer door het gebruik 
van PEFC-gelabelde houtsoorten.

PEFC/07-35-01

Waarom kiezen 
voor ClicWall?
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Afmetingen en gewicht
• Standaard bruto afmeting: 
 2785 x 618 x 10 mm (HxBxD)
• Standaard netto afmeting: 
 2785 x 600 x 10 mm (HxBxD)

ClicWall kan voorzien worden in alternatieve 
afmetingen met een hoogte van max. 3050 mm 
en een breedte van max. 1000 mm.

Gewicht 1 paneel: 14 kg

Onderstructuren

Combinaties van deze onderstructuren zijn 
ook mogelijk.

Verpakking
• Flatpack: 2 panelen per pak
• Bulk: 80 panelen gestapeld met top en onderplaat

Bevestigingssystemen

Accessoires
Onderstaande profielen en plinten zorgen voor een 
perfecte afwerking:

• Flexibel binnen- en buitenhoekprofiel in 
 passend design
 Afmetingen: 2750 x 42 x 3 mm

• Aluminium buitenhoekprofiel
 Lengte: 2785 mm

• Plinten in passend design
 Afmetingen: 2400 x 80 x 12 mm

• Schildersplinten
 Afmetingen: 2400 x 160 x 16 mm

Voor installatievoorschriften en technische specificaties, consulteer de ClicWall installatiegids op www.unilinpanels.com

Technische 
info

Total = 618 mm

Net = 600 mm

10 mm

Metalen onderstructuur

Houten onderstructuur   

Houten latten rechtstreeks op de muur

Schroeven Nieten Lijmen met 
MS Polymeren
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ClicWall

ClicWall, in een specifieke opstelling geïnstalleerd, 
zoals hieronder beschreven, garandeert een brand-
weerstand van respectievelijk 60 en 30 minuten.

ClicWall installatie met 
brandweerstand EI60
Europees certificaat voor niet-dragende 
tussenwand – EN 1364-1:1999

Opbouw:
• ClicWall FR 10 mm (Euroklasse B-s2,d0): 
 bevestigd met montagekit (MS Polymeer dots - 
 hartafstand 200 mm) aan Antivlam 12mm
• Antivlam 12 mm: bevestigd met houtschroeven 
 (4.0 x 25 - hartafstand 300 mm) aan metal stud
• Rotswolisolatie (RockSono Base 210): 
 40 mm - 35 kg/m3
• Onderstructuur: metalstud 50 mm
• Afdichting: PE50 tape (soepele isolatieband)

Akoestische norm van hierboven beschreven 
opbouw: Rw = 52dB (Cw-4, Ctr-11)

ClicWall installatie met 
brandweerstand EI30
Europees certificaat voor niet-dragende 
tussenwand – EN 1364-1:2015

Opbouw:
• ClicWall 10 mm (Euroklasse D-s2,d0): bevestigd 
 met houtschroeven (3.5 x 16 - hartafstand 
 300 mm) aan houten onderstructuur
• Rotswolisolatie (RockSono Solid 211): 
 60 mm - 45 kg/m3
• Onderstructuur: houten balken 38 x 63 mm

Brandwerende 
ClicWall installaties

Metalstud 
(MSH-50)

Rotswolisolatie (Rockwool) 
(60 mm-45 kg/m3)

Rotswolisolatie
(Rockwool)
(40 mm-35 kg/m3)

ClicWall® 
FR 10 mm

PE Tape

Antivlam 12 mm

ClicWall op houten balken: houtschroef 3.5 x 16

ClicWall 10 mm

Houten raamwerk

Antivlam op metal stud: houtschroef 4.0 x 25
ClicWalll® FR op Antivlam: MS-polymeerverlijming
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UNILIN Evola is een nieuwe collectie designs, beschikbaar 
op ClicWall,  voor professionals in de interieursector. Met 
een ruime waaier decoren én een palet effen kleuren, biedt 
UNILIN Evola het perfecte alternatief aan voor hout, beton 
en andere materialen. Met 105 designs is er een oplossing 
voor elk project, zonder in te boeten aan creativiteit.
UNILIN Evola is ook beschikbaar in gemelamineerd 
plaatmateriaal, HPL en kantenbanden.

SYNC - Synchrone oppervlaktestructuur - De structuur volgt perfect de tekening van het hout.

CST  -  Soft Pearl

Subtiele lichte korrelstructuur

MAT  -  Mat

Matte oppervlaktestructuur

BST  -  Topmat

Supermatte oppervlaktestructuur

V9A  -  Heritage Oak

De levensechte barsten en kleine onvol-
maaktheden zorgen voor een authentieke en 
verweerde look van gerecupereerd eikenhout.

V8A  -  Royal Oak

De levensechte bloemen, spiegels en knopen 
vertalen zich in een tastbare reliëfstructuur. 
De houtspiegels worden in de verf gezet 
door de glansafwerking. Scheuren en knopen 
worden benadrukt door een matte afwerking.

W03  -  Linewood

Rechtlijnige en voelbare houtstructuur

W04  -  Deepwood

Zeer uitgesproken en uiterst diepe structuur

W06  -  Veneer wood

De uitgesproken matte structuur, diepe 
poriën en verweerde patine zorgen voor 
een pure houtlook.

NEW

Structuren ClicWall
ClicWall is beschikbaar in verschillende structuren. Ontdek de unieke levensechtheid en waarheidsgetrouwe texturen.

Z5L  -  Minnesota Oak

De overvloedige bloemtekeningen en 
kleine knopen zorgen voor een rustieke look. 
Matte en glanzende gedeelten zorgen voor 
een levendige en realistische look.

SYNCSYNCSYNC
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ClicWall

Brandvertragende ClicWall - Front white (025 - CST en 025 - W03) en Silicon (625 - CST) zijn uit voorraad 
verkrijgbaar op brandvertragende MDF met brandreactie B-s2,d0. Op vraag kunnen alle andere designs 
verkregen worden op brandvertragende MDF.

050  -  MAT  |  Deco 025  -  CST  |  Front white 025  -  W03  |  Front white

H450  -  V9A  |  Heritage Oak light patinaH163  -  BST  |  Flakewood white F989  -  BST  |  Pure Concrete light

H588  -  V8A  |  Royal Oak vanille

113  -  W06  |  Elegant black

H786  -  W06  |  Robinson Oak brown H784  -  W06  |  Robinson Oak light natural

625  -  CST  |  Silicon U127  -  CST  |  Dune beigeU147  -  CST  |  Seashell

ClicWall op voorraad
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ClicWall

ClicWall op bestelling
ClicWall op bestelling is leverbaar vanaf 80 panelen.

U647  -  CST  |  Frozen blueUD26  -  CST  |  Elephant grey U149  -  CST  |  Pale green

020  -  CST  |  Basic white U172  -  CST  |  Ivory U222  -  CST  |  Rice paper

U655  -  CST  |  Mushroom beigeU656  -  CST  |  Tanned peach U292  -  CST  |  Turtle grey

U178  -  CST  |  Mineral grey U271  -  CST  |  Misty grey U146  -  CST  |  Cloud grey 

UD59  -  CST  |  Creamy U640  -  CST  |  Lychee551  -  CST  |  Jasmina
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H868  -  BST  |  Rila OakH780  -  W06  |  Romantic Oak light H387  -  BST  |  Marne Oak

U648  -  CST  |  Silver blue U649  - CST  |   Electric blueU142  -  CST  |  Exotic blue

U136  -  CST  |  SunshineU285  -  CST  |  Lemon U135  -  CST  |  Amber yellow

U650  -  CST  |  Tea leafU651  -  CST  |  Smoothie green U641  -  CST  |  Indian curry

U279  -  CST  |  Goldfish orange U654  -  CST  |  Coral U272  -  CST  |  Tiger orange

U129  -  CST  |  Shadow UD81  -  CST  |  Quartz 113  -  CST  |  Elegant black

H866  -  BST  |  Everest Oak H362  -  BST  |  Suomi Ash113  -  W03  |  Elegant black
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ClicWall

H863  -  BST  |  Etna Oak H877  -  BST  |  Venamo Oak H853  -  BST  |  Riverside  Oak

H847  -  BST  |  Allegro Beech light H425  -  W03  |  Rena Pine 0944  -  CST  |  Modena Apple

H720  -  BST  |  White Birch H534  -  BST  |  Odessa Beech H337  -  BST  |  Pearl Oak

H878  -  BST  |  Paruma OakH320  -  BST  |  Belisio Oak H399  -  W03  |  Canice Oak

H851  -  BST  |  Atlas Oak H852  -  W03  |  Essential Oak natural H785  -  W06  |  Robinson Oak beige

H339  -  BST  |  Solara Oak 0747  -  CST  |  Jura Beech H327  -  BST  |  Oak Rustique

H891  -  BST  |  Delano OakH781  -  W06  |  Romantic Oak honey natural H338  -  CST  |  Granada Oak
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H864  -  BST  |  Fiji Oak H582  -  BST  |  Dinara Walnut 0766  -  CST  |  Natural Oak 

H865  -  BST  |  Sinai Oak  H397  -  BST  |  Robson Oak H581  -  BST  |  Aneto Walnut

H437  -  V8A  |  Royal Oak natural H561  -  BST  |  Italian Walnut H378  -  BST  |  Garonne Oak

H842  -  BST  |  Eiger WalnutH164  -  V8A  |  Royal Oak dark brown H562  -  BST  |  Arabica Walnut

H161  -  V9A  |  Heritage Oak light H783  -  W06  |  Romantic Oak dark greyH843  -  BST  |  Snowdon Oak

H876  -  BST  |  Todi Oak H335  -  BST  |  Torino OakH438  -  V9A  |  Heritage Oak medium brown

H782  -  W06  |  Romantic Oak brownH440  -  Z5L  |  Minnesota Oak warm natural H162  -  Z5L  |  Minnesota Oak natural

SYNCSYNC

SYNC

SYNC

SYNC

SYNC
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ClicWall
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ClicWall

H336  -  BST  |  Verona Oak H385  -  W03  |  Hudson Oak H687  -  CST  |  Kivu Wenge

F987  -  CST  |  Oxid grey F939  -  CST  |  Brushed metal 760  -  CST  |  Brushed Alu

H160  -  Z5L  |  Minnesota Oak greige H894  -  W03  |  Nevis OakH844  -  BST  |  Bellavista Oak

H892  -  BST  |  Logan Oak H439  -  V9A  |  Heritage Oak dark H689  -  W03  |  Amazonia

H850  -  CST  |  Fumed OakH441  -  Z5L  |  Minnesota Oak chocolat F976  -  BST  |  Granulo

SYNC

SYNC

SYNC
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Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25
info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com

UNILIN, division panels

UNILIN, division panels maakt onderdeel uit van de UNILIN-groep. Sinds onze  oprichting in 1960 
groeiden we uit tot een internationale speler die oplossingen  aanbiedt voor de bouwnijverheid, 
de meubelbranche en de interieursector.

UNILIN staat synoniem voor (r)evolutie. Dankzij voortdurende investeringen in design, technologieën, 
onderzoek en ontwikkeling zijn onze divisies uitgegroeid tot topspelers in hun branche.

Vanuit een sterke verticale integratie, van boom tot afgewerkt product, met creativiteit 
als motor en innovatie als drijfveer, ontwikkelen we oplossingen op maat van uw noden.

Zie én voel de echtheid van onze UNILIN Evola designs en 
test het gepatenteerde Uniclic systeem. 
Vraag uw gratis stalen aan via www.unilinpanels.com

free.
sample.
service.


