Modular Wall System

LOGISTIEK, BOUW,
RETAIL, VASTGOED

MODULAIRE TOTAALOPLOSSING
product
Wij kunnen voor u modulaire systeemwanden aanleveren, installeren en terug demonteren, indien nodig.
Deze wanden zijn geschikt voor de Logistiek, Bouw, Vastgoed
en Retail en kunnen toegepast worden bij de installatie van een
bureelcabine, eetzaal/cafetaria of serverruimte in uw magazijn.
Daarnaast kunnen onze systeemwanden ingezet worden voor uw
binneninrichting of als scheidingswand om bepaalde zones af te
bakenen in uw kantoor.
Wij staan eveneens in voor de afwerking én nutsvoorzieningen.
Naast een gepaste vloer én verlaagd plafond voorzien we ook
HVAC, sanitaire installaties en elektriciteit. Door middel van paspanelen kunnen we op elke vrije vierkante meter aan de slag met
onze erkende én geregistreerde aannemers.
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TOEPASSINGEN
•

BUREELCABINE

•
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•
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•
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•

EETZAAL/CAFETARIA

•

SERVERRUIMTE

•

...

snelle en eenvoudige montage
Onze systeemwanden onderscheiden zich door een snelle en eenvoudige montage. De kant-en-klare
panelen zijn voorzien van een praktische messing-en-groefverbinding. De scheidingswanden kunnen
zonder schroeven in elkaar worden gezet. De panelen worden onderling verlijmd.
Voor de boven- en onderzijde zijn standaard profielen ontwikkeld die demontabel zijn. Voor nietpermanente montage is de S-clip ontwikkeld die de systeemwanden herbruikbaar maakt voor nieuwe
toepassingen.
In vergelijking met de montage van traditionele systeemwanden bekomen we hierdoor een arbeidsbesparing van om en bij de 60%. In korte tijd kunnen lege ruimtes worden omgebouwd tot complete
kantoor- en wooneenheden. Voor eenheden waar eisen gesteld worden aan geluid- en brandwerendheid, zijn er binnen ons assortiment speciale pane en beschikbaar. Voor specifieke projecten is er een
ruime keuze aan mogelijkheden, zowel in vormgeving als afwerking.
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basisprincipes

duurzaamheid
Onze wanden zijn vervaardigd uit een kern
van gerecycled karton, waardoor ze voldoen aan de huidige standaard voor duurzaam bouwen. Bovendien zijn de wanden
hierdoor zeer licht van gewicht..
De kant-en-klare wandpanelen onderscheiden zich door de eenvoudige montage, oneindige toepassingsmogelijkheden
en stabiliteit. Deze lichtgewicht krachtpatser
is door zijn unieke samenstelling geluidsisolerend, brandwerend en milieuvriendelijk.

nutsvoorzieningen
Alle nodige nutsvoorzieningen worden
door ons voorzien, zowel het materiaal als
de installatie met keuring en plan.
De elektriciteit, het netwerk en
de verlichting worden aangesloten op
een verdeelkast.
Er wordt eveneens rekening gehouden
met een goede klimatisatie en verluchting aan de hand van een lucht/lucht
warmtepomp.
Deze warmtepomp zorgt voor een maximale
energie-efficiëntie en is uiterst betrouwbaar voor een een lange levensduur.

sterke en duurzame
vloeren
Wij bieden een breed gamma sterke en
duurzame vloeren aan, die snel en eenvoudig
te plaatsen zijn. De vloer bestaat uit een
kliksysteem met een stabiliteits-laag, een
stijlvolle toplaag (hout en tegel dessin) én
een hoogwaardige slijtlaag.
Eigenschappen:
• 100% waterproof
• krasbestendig
• extreem stabiel
• krimpt niet
• zet niet uit
• moet niet acclimatiseren
De vloer heeft een totale dikte van 5mm, kan
op elke ondergrond geplaatst worden en is
geschikt voor vloerverwarming. De sterke vinyl
en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat
de vloer er steeds goed blijft uitzien.
Door kurk te gebruiken als onderlaag
zorgen we voor een goede geluidsisolatie,
waardoor lawaai en trillingen in grote
mate beperkt worden. Imperfecties in de
ondervloer worden zo ook weggewerkt.
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afwerking

Onze raam- en deurkozijnen zijn prefab en geschikt voor een wanddikte van 100mm. Wij bieden
een ruime keuze aan kleuren, maten en glasmogelijkheden aan. Deze compleet afgewerkte prefab
elementen zijn eenvoudig in te bouwen en zorgen voor een mooie afwerking.
Het raamkozijn bestaat uit dubbel glas. De deurkozijnen worden compleet aangeleverd, inclusief
boringen voor scharnieren en sloten. Uiteraard kunnen ook bijpassende deuren worden meegeleverd, die zonder enige bewerkingen kunnen worden geplaatst.
Het afdekprofiel is volledig aluminium. De hoeken zijn in verstek gezaagd en verbonden via
hoekverbinders. De bevestiging van het afdekprofiel gebeurt door middel van speciale bevestigingsclips die in de rand van het aluminium kozijn worden bevestigd.

voordelen

>

ramen en deuren

+
+
+
+
+
+
+
+

prefab
snelle levering in diverse maten
snelle montage
weinig kans op beschadiging
stelmarge bij plaatsing
alle RAL-kleuren mogelijk in
poedercoating
direct een afgewerkt resultaat
herbruikbaar

Het is eveneens mogelijk om horizontale jaloezieën in het dubbelglas raamkozijn in te laten bouwen.

>

technische
eigenschappen

+
+
+
+
+
+

glas: dubbel glas, per zijde 4 tot 7 mm
wanddikte: 100mm
dagmaatsparing: variabele maatvoering mogelijk
kleur: standaard RAL 9010
(overige RAL-kleuren op aanvraag)
maten afdeklijst: 6 mm hoog, 40mm
breed
jaloezieën: horizontaal, standaard
25 mm breed (handmatige bediening
met draaiknop)

technieken
•
•
•

HVAC
lucht / lucht warmtepomp, airco, ...
Sanitaire installaties
kitchenette, vaatwas, ...
Elektriciteitswerken
verlichting, stopcontacten, ...
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afwerking

verlaagd (vals) plafond
Wij voorzien een opgehangen (vals) plafond
met zichtbare T-profielen en geperste, zachte
mineraaltegels (600 x 600 x 20 mm).
Deze hebben een hoge geluidsabsorptie en
een mat witte kleur.

Modulaire systeemwanden als
MDO
Utilities kan modulaire systeemwanden aanleveren én installeren. Deze
scheidingswand

scheidingswanden zijn geschikt zijn voor de bouw, vastgoed, retail en algemene
renovatiewerken. Wij passen deze onder meer toe bij de installatie van een bureelcabine,
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Voor de boven- en onderzijde gebruiken we standaardprofielen, die eveneens eenvoudig tevoor
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een eenvoudig maar compleet assortiment
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diverse maatdiktes

topplaat MDF

+
+

+
+

drie kerndiktes: 40, 50 en 80 mm
met topplaat met een totale dikte van
60, 65, 70, 75, 100 of 105 mm

+

topplaat Fermacell

topplaat gips

+

+

+
+
+
+

uitvoering van rechte en afgeschuinde
kant
vaak toegepast als binnenwandsysteem
biedt een uitstekende isolatie
tegen brand en geluid.
brandvertraging ≥ 30 minuten
geluidseisen ≥ 32 db

+
+

uitvoering van afgeschuinde kant en
vellingkant
brandvertraging ≥ 20 minuten
geluidseisen ≥ 31 db

>

technische
eigenschappen

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Brandwerend (tot 82 minuten)
Geluidsisolerend (tot Llu,lab +8 dB,
Rw 61 dB)
Kerndikte: 40mm, 80 mm
Paneelhoogte: 2600, 2800, 3000 en
3400 mm
Paneelbreedte: 600 mm
Verbindingsconstructie: messing in
groef
Kern: dubbel gegolfd karton
Gewicht: vanaf 15.94 kg/m²
Stapelbaar (tot ca. 9 meter)
Thermische isolatie

uitvoering mes/groef en rechte kant
de wanden kunnen onbehandeld of met
een grondeerfolie worden aangeleverd
beschikbaar in een lichte en verplaatsbare variant met een topbeplating van
4mm MDF, vaak gebruikt in de
standenbouw

voordelen
+ Razendsnelle
montage
+ Licht van gewicht
+ Kostenbesparend
+ Demontabel en
herbruikbaar
+ Volledig
recycleerbaar
+ Milieuvriendelijk
+ Brand- en
geluidswerend
+ Hoge thermische
isolatie
+ Geen beperking van
(netwerk)signalen
+ Hoge stabiliteit
+ Eenvoudig te
demonteren
+ Robuust en
schroefvast
+ Vrijheid in
bekabeling
+ Flexibel in
toepassingen

