
WIJ REGELEN DE (HER)INRICHTING VAN KANTOREN EN SCHOLEN



SYSTEEMPLAFONDS

Een systeemplafond 

bestaat uit plafondplaten 

en plafondprofielen 

waarboven leidingwerk en 

kabels op fraaie wijze 

kunnen worden 

weggewerkt

METAL STUD WANDEN

Wilt u liever een strakkere 

wand zonder naden? Kies 

dan voor metal stud wanden. 

Het skelet wordt opgebouwd 

uit licht metalen profielen 

met gipsen beplating.

MAATWERK

Bent u op zoek naar een 

balie, pantry of bijzondere 

kast? Denk ook aan 

maatwerk voor het 

onderwijs, van 

concentratieplekken tot 

beroepsgerichte meubels.

PROJECTSTOFFERING

Vloerbedekking en 

raambekleding maken de 

ruimte af. Duurzaamheid 

en kwaliteit zijn hierbij 

belangrijk. Zeker binnen 

kantoren en het onderwijs.

SYSTEEMWANDEN

Als onafhankelijk partner 

bieden wij diverse 

wandsystemen aan. U kunt 

daarbij kiezen uit gips, enkel 

glas, dubbel glas, 

spaanplaat, aluminium of 

staal.



NOVALINE

Ons nieuwe systeemwand NOVALINE is de 
opvolger van onze Slimline volglazen 
systeemwand. Het bijzondere aan deze 
nieuwe wand is dat het rubber 
voorgemonteerd is. Dit geeft een nog 
mooiere en strakkere afwerking dan de 
Slimline. Inmiddels hebben wij al bij een 
aantal projecten deze nieuwe systeemwand 
geplaatst. Niet alleen is het resultaat 
prachtig, het (her)plaatsen van deze 
volglazen systeemwand is eenvoudiger. Dit 
systeem is verkrijgbaar in enkele of dubbele 
glaswand. 





Bij dit project is veel gebruik 
gemaakt van hout. De combinatie 
van het glas en hout geeft een 
chique uitstraling. De glazen 
wanden zijn afgewerkt met 
houten stroken en zorgt voor een 
mooi lichteffect. 



KADERDEUR

Uniek aan onze kaderdeur zijn de 
verborgen scharnieren. Kaderdeuren 
hebben 6 mm gehard veiligheidsglas enkel 
of dubbel beglaasd. Deze onzichtbare 
scharnieren zorgen voor mooie en strakke 
belijningen. De kaderdeur is voorzien van 
een strak aluminiumkader en RVS 
deurbeslag. Toepasbaar in elke volglazen 
wand.







Dit project in Amsterdam heeft 
echt alles: staal, hout, glas en 
groen. Dé trend op dit moment. 
Want het stoere van het staal, de 
warmte van het hout en de 
transparantie van de volglazen 
systeemwanden is een fantastische 
combinatie. 



DESIGNDEUR

De designdeur is een mooie opvolging 
van de klassieke HPL deur. De aluminium 
omlijsting maakt de deur af en zorgt voor 
een moderne uitstraling. De designdeur is 
voorzien van RVS deurbeslag en is 
toepasbaar in elk systeemwand. 

Deze designdeur met een zwart aluminium 
omlijsting past perfect in een strak interieur. 





MAATWERK

Prachtig project in het onderwijs met veel 
maatwerk! Een plek waar studenten zich 
kunnen concentreren, maar ook overleg- en 
relaxplekken. Belangrijk is de combinatie van 
praktisch en comfort, waarbij degelijkheid en 
kwaliteit voorop staat.



Dit prachtige kantoor in 
Amsterdam is volledig opnieuw 
ingericht met veel maatwerk. De 
houten meubels zorgen voor 
warmte binnen de industriële 
uitstraling. 



OMEGA

Dit is de meest klassieke systeemwand. 
Voor deze wand gebruiken wij de moderne 
superslanke aluminium click afdekstrip die 
zorgt voor een strakke afwerking. Deze 
tijdloze wand is in vele uitvoeringen te 
verkrijgen, van dubbel beglaasd tot 
gesloten met grote keuze aan 
profielkleuren.   



Bij ROC Landstede is de afdeling Maatschappelijke Zorg voorzien van nieuwe lokalen met gestapelde omega glaswanden. Bij het inrichten van scholen houd 
je rekening met de functies van de verschillende ruimten. Een plek waar studenten zich kunnen concentreren, maar ook overleg- en relaxplekken. 

Belangrijk is de combinatie van praktisch en comfort. 
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