OMEGAWALL
Met de OmegaWall kiest u voor een basis
systeemwand tegen een gunstige prijs.
Eenvoudig van opzet maar daardoor heel
flexibel en uit voorraad leverbaar.
De wand heeft een design uitstraling door
de ranke profielen en details.
Kenmerkend voor deze wand zijn de vlakke
kliklijsten waarmee alle onderdelen
gefixeerd worden. Door de toepassing van
een dubbele gipsbeplating kan er een hoge
geluidsisolatiewaarde worden behaald van
Rw 51 dB.
In het systeem heeft u volop keuze in het
type deur. Hardglas, aluminium kaderdeur
of een traditionele houten deur met een
HPL afwerking of Fineer afwerking.

OP VOORRAAD IN
WIT & ZWART
FLEXIBEL - SIMPEL
De OmegaWall is bij uitstek de meest flexibele
systeemwand. Mogelijkheden te over om te variëren
in wandpanelen, decoren en kleuren.
Met de toepassing van in het werk af te werken AKgipspanelen ( zonder vlakke kliklijsten ) in combinatie
met de monoblock raamelementen en de
deurkozijnen veranderd de OmegaWall van uiterlijk
naar een design wand. Een ware kameleon welke
zich aanpast naar elk interieur.
De deurkozijnen worden prefab aangeleverd met
ingefreesde paumelles voor een snelle en eenvoudige
montage. Samen met de monoblock raamelementen
is de montage van deze wanden en elementen voor
elke monteur simpel en eenvoudig.

IN DETAIL

OMEGAWALL
Wanddikte

100 mm

Wandhoogte

tot 6000 mm met deellijn

Modulering

gesloten 1200 mm, verticaal glas 900 mm, horizontaal glas 2400 mm
afwijkingen zijn projectmatig altijd mogelijk

Moduul koppeling

stalen omega profiel met aluminium kliklijst of
aluminium omega profiel met kunststof inlegbies

Bekleding

gipspanelen met Durafort of gemelamineerd spaanplaat

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 43 tot 51 dB

Brandwerendheid

30 minuten getest

