FINEWALL
Met de toepassing van onze FineWall kiest
u voor een strak design! De wand heeft een
minimalistische uitstraling door de 0 - voeg
tussen de panelen en de ranke profielen en
details.
Deze wand is tijdloos met een strakke
afwerking zonder profielen tussen de
gesloten wandpanelen. Het benadert de
uitstraling van een bouwkundige wand
maar dan in systeem. De wand kenmerkt
zich door zijn gesloten en flexibele karakter.
In combinatie met de enkel glaswand
GlassWall 2.0 of de monoblock
raamelementen wordt de nodige
transparantie gecreëerd en vormt het
samen de basis van elk interieur.

OP VOORRAAD
STIJLVOL DESIGN
FUNCTIONEEL
De FineWall heeft de uitstraling van een vaste wand,
maar alle voordelen van een flexibele en
verplaatsbare systeemwand.
Het wandsysteem wordt als "rijg"wand gemonteerd
met behulp van de aluminium H-stijlen welke in de
gemelamineerde spaanplaat panelen van 18 mm dik
worden opgenomen. Snel en simpel te monteren in
combinatie met de monoblock raamelementen en
deurkozijnen.
De keuze in kleur en afwerking van de wandpanelen
is groot en hiermee is de wand overal toepasbaar.
Ook is het mogelijk om whiteboardpanelen op te
nemen met de zelfde 0 - voeg koppeling tussen de
panelen.

IN DETAIL

FINEWALL
Wanddikte

100 mm

Wandhoogte

tot 6000 mm met deellijn

Modulering

gesloten 1200 mm, glas in combinatie met de GlassWall 2.0 of
monoblock raamelementen verticaal of horiziontaal

Moduul koppeling

0 - voeg tussen de gesloten panelen onderling
stalen omega profiel met aluminium kliklijst bij overige onderdelen

Bekleding

gemelamineerd spaanplaat en whiteboard panelen

Beglazing

veiligheidsglas gelaagd of gehard glas

Vloer- en plafond aansluiting

aluminium, plafondprofiel met geïntegreerde schilderijlijst

Wandaansluiting

aluminium, vast profiel of muuraansluiter achter de omega

Deurkozijn

aluminium, paumelles RVS of aluminium, deurrubber zwart

Deuren

HPL - hardglas - Aluminium kaderdeur - Fineer

Deurbeslag

Hoppe Amsterdam in RVS met rozetten

Profielkleur

voorraad kleuren wit Ral 9016 30% en zwart Ral 9005 30%, overige
kleuren op aanvraag

Geluidsisolatie

Rw 42 tot 46 dB

Brandwerendheid

niet getest

