systeemwanden
Systeemwanden zijn uitermate geschikt om een gebouw op een snelle manier te
verdelen in afzonderlijke ruimten. De snelheid van bouwen ontstaat door dat de
verschillende merken systeemwand van tevoren bepaalde onderdelen bieden die het
bouwen sneller laten verlopen. Zo bieden de meeste fabrikanten bij hun systeem
behorende kozijnen, glasmodulen, hoekprofielen en noem maar op. Deze
onderdelen zijn dan meestal te monteren door middel van een relatief simpel klik- of
klemsysteem.
Naast de conventionele systeemwanden leveren en monteren wij, Interkomfort, het
door ons samengestelde IK-100 systeem. Samengevat bestaat dit systeem uit een
zichtbare aluminium onder- en bovenbak en aansluitprofielen. Het zichtbare
aluminium is leverbaar in de standaard kleur wit (RAL 9010), blank geanodiseerd of
na overleg in een andere kleur. De wandpanelen van dit zeer gemakkelijk te
monteren systeem zijn gipsplaten die reeds voorzien zijn van vinylbehang. Wij
kunnen de wandpanelen leveren in verschillende kleuren met diverse dessins.
Verder bied het diverse mogelijkheden als glasmodulen in de wand of gewoon de
hele wand opbouwen met glasmodulen, ronde wand gedeelten en combinatie met
andere bouwmaterialen als houtachtige plaatmaterialen e.d. Wij leveren en monteren
tevens deuren in het systeem. Men kan kiezen uit bijvoorbeeld met kunststof of
houtfineer beklede deuren of glazen deuren al dan wel of niet gezandstraald.
Toepassen van onze systeemwanden kan leiden tot een zeer luxe uitstraling van
interieur van kantoorgebouwen. Neem bijvoorbeeld verdiepingshoge glasmodulen
met een geïntegreerd horizontaal of verticaal lamellensysteem. Deze hebben als
voordeel dat men zich niet opgesloten voelt in een ruimte met ondoorzichtige
wanden. Mocht er toch behoefte zijn aan privacy dan kunt U even de lamellen dicht
draaien. Een ander voordeel is dat door integratie van een verduisteringssysteem in
een glasmoduul (opgesloten tussen twee glasvlakken) onderhoud als reiniging van
vuile verticale lamellen niet nodig is.
Montage van onze systeemwanden is in de meeste gevallen afhankelijk van het
aanwezige of nieuw aan te brengen plafondsysteem. Het systeem is dan ook
uitermate geschikt voor vrij indeelbare ruimten. Hergebruik of zoals wij het noemen;
de- en her montage is een van de goede eigenschappen die het systeem te bieden
heeft.

