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U n i pol Holla nd B .V.
Firma Unipol, założona w 1989 roku, należy do czołówki europejskich producentów polistyrenu
ekspandowanego (EPS). EPS produkowany jest w nowoczesnej, elastycznej i sprawnie działającej fabryce,
położonej strategicznie w Oss (Holandia).
Unipol produkuje wybrany asortyment produktów EPS wysokiej jakości, które spełniają najwyższestandardy i (ustawowo) wymagania jakościowe. Najważniejszymi cechami są doskonały stopień izolacji,
wysoka odporność na ściskanie oraz dobre właściwości przetwarzania. Granulaty zawierające uniepalniacz
posiadają również doskonałe właściwości ognioodporne (DIN 4102 and NEN-EN 13163). Unipol posiada
certyfikat ISO 9001.
Produkty Unipol znajdują szerokie zastosowanie – od izolacji, poprzez budowę aż po opakowania. Unipol
realizuje dostawy do klientów w całej Europie – od Skandynawii, przez Polskę aż do Turcji. Unipol jest
członkiem EUMEPS, PlasticsEurope oraz OIK.
Unipol wyróżnia się na rynku wysoką jakością w połączeniu z elastycznością, serwisem na wysokim poziomie oraz możliwością wsparcia technicznego na miejscu, u klientów.

G ra nu lat EPS U nipol
Unipol produkuje granulaty EPS wysokiej jakości,
zarówno posiadające cechy ognioodporne, jak i nie
posiadające uniepalniacza. Granulat EPS z uniepalniaczem
zawiera polimer FR nowej generacji zmniejszający
palność (bez HBCD).

Polistyren ekspandowany - Polistyren do spieniania
nowa naswa E P S
Ekspandowany polistyren jest w Europie powszechnie uznanym materiałem, na którego określenie
używa się różnych nazw w krajach, w których jest stosowany. Przemysł zajmujący się produkcją EPS
postanowił wprowadzić wspólną, europejską nazwę dla EPS: airpop® engineered air.
Dlaczego wprowadzono nową nazwę dla tak uznanego na całym świecie materiału, jakim jest EPS?
Po prostu dlatego, że nazwa airpop® precyzyjnie oddaje to, co ten materiał dokładnie zawiera, a
mianowicie powietrze. Bardzo dużo powietrza. Dokładniej mówiąc aż 98%. Tylko niewielka część
wykonana jest z materiału polimerowego.

O pa kowania i skladowa n i e
Unipol poświęca ogromną uwagę opakowaniom i składowaniu. EPS pakowany jest w bardzo
wytrzymałe ośmiokątne pojemniki z tektury chroniące optymalnie granulat EPS podczas składowania i
transportu.
Ośmiokątne opakowania wykonane są z bardzo mocnej tektury
falistej. Mają one podstawę, osłonę oraz przykrywę.
W jednym opakowaniu mieści się 1100 kg EPS. Ośmiokątne
pojemniki z tektury można nakładać na siebie, a mocny,
ale jednocześnie lekki materiał zmniejsza wagę ładunku.
Specjalna osłona z PE w każdym ośmiokątnym pojemniku
gwarantuje zachowanie jakości granulatu EPS przez długi
czas. Ośmiokątne pojemniki z tektury umieszczane są na
paletach.
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