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Techmo-ser Nederland uit Hulst, is al ruim 30 jaar de bedenkers van kant-en-klare Wand en Dak systemen. Innovatieve,
slimme en superhandige systemen. Vele malen eenvoudiger, goedkoper en sterker zijn dan bij andere aanbieders.
Bij Techmo-ser Nederland is ruime kennis aanwezig over panelen en bouwmaterialen.
Onze medewerkers kunnen u adviseren over het juiste materiaal voor elke toepassing.
In deze catalogus ziet u enkele van onze artikelen, heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice
Techmo-ser Nederland werkt volgens bouwbesluit met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
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Inhoud

Aanrijdbescherming .......................................................................................................................................................................................................... 3
Airco D.H.Z......................................................................................................................................................................................................................... 3
Airco Conventioneel .......................................................................................................................................................................................................... 3
Brandveiligheid.................................................................................................................................................................................................................. 3
Deuren - Aluminium .......................................................................................................................................................................................................... 4
Deuren - Brandwerend ...................................................................................................................................................................................................... 4
Deuren - HPL ..................................................................................................................................................................................................................... 4
Deuren - Opdek ................................................................................................................................................................................................................. 4
Deuren - Rolluiken ............................................................................................................................................................................................................. 4
Deuren - Sectionaal ........................................................................................................................................................................................................... 4
Elektra ............................................................................................................................................................................................................................... 5

2

Etagevloer - Constructievloer ............................................................................................................................................................................................ 5
Etagevloer ......................................................................................................................................................................................................................... 5
Filter Fan Units .................................................................................................................................................................................................................. 5
Keukenblokken .................................................................................................................................................................................................................. 5
Magazijninrichting ............................................................................................................................................................................................................. 6
Ontwerpstudio – Grafisch tekenwerk ............................................................................................................................................................................... 7
Ramen PVC ........................................................................................................................................................................................................................ 7
Ramen Aluminium ............................................................................................................................................................................................................. 7
Sanitair - Toilet .................................................................................................................................................................................................................. 7
Schone ruimtes.................................................................................................................................................................................................................. 8
Stralingspanelen ................................................................................................................................................................................................................ 8
Strokengordijn ................................................................................................................................................................................................................... 8
Systeemplafond - Standaard ............................................................................................................................................................................................. 8
Systeemplafond – Gips Vinyl ............................................................................................................................................................................................. 8
Verlichting led-panelen ..................................................................................................................................................................................................... 9
Verlichting - Noodverlichting............................................................................................................................................................................................. 9
Vloerbekleding – Gietvloer ................................................................................................................................................................................................ 9
Vloerbekleding – Marmoleum Click .................................................................................................................................................................................. 9
Vloerbekleding – PVC Vloer ............................................................................................................................................................................................... 9
Vloerbekleding - Tapijttegels ............................................................................................................................................................................................. 9
Vloerbekleding – Vinyl ..................................................................................................................................................................................................... 10
Warmte Terugwin Unit .................................................................................................................................................................................................... 10
Wand- en dakpanelen - Faay Voorzetwanden ................................................................................................................................................................ 11
Wand- en dakpanelen - Faay Scheidingswanden ............................................................................................................................................................ 12
Wand- en dakpanelen - HACCP Hygiënische wand- en plafondpanelen ......................................................................................................................... 13
Wand- en dakpanelen - Line Design – Glazen wanden met aluminium profilering ........................................................................................................ 14
Wand- en dakpanelen - Akoestische panelen ................................................................................................................................................................ 15
Wand- en dakpanelen - Polystyreen ............................................................................................................................................................................... 15
Wand- en dakpanelen - PIR ............................................................................................................................................................................................. 15
Wand- en dakpanelen - Steenwol ................................................................................................................................................................................... 15
Wand- en dakpanelen - Transparante Bouwelementen ................................................................................................................................................. 16

Techmo-ser Nederland |  +31(0)114-851 766 |  verkoop@techmo.nl |  www.industriewanden.nl /www.schoneruimtes.nl

Aanrijdbescherming

Airco D.H.Z

Aanrijdbescherming voor stellingen

Easy-Connect split-systeem

Eigenschappen:
» Conform richtlijn DIN 4844
» voorzien van een kunststof laag » kleur:
geel/zwart
» toepasbaar voor vele doeleinden
» Uitstekende kwaliteit en hoge weerstand

Eigenschappen:
» 4 meter voor gevulde koelleiding
» snelkoppelingen
» Draadloze infrarood afstandsbediening
» Luchtreiniging met behulp van een ionisator
» Verstelbaar binnen rooster
» Automatische herstart na onderbreking
» Timerfunctie
» 9.000 BTU tot75m3 » Nachtstand
» Automatische swingfunctie

Airco Conventioneel
Airco Conventioneel
- economische werkingsfunctie
- 10°C-heat functie om te voorkomen dat de
ruimte te koud wordt
- automatische herstart na spanningsuitval
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Eigenschappen:
» Koelvermogen 4.000 tot 4.300 Watt
» Verwarmingsvermogen 5.000 tot 6.000 Watt
» Aansluitspanning 220/1/50 /2.400 Watt
» Afmetingen binnen 840 x 268 x 203 mm
» Compressortype: Inverter

Brandveiligheid
Brandveiligheid
Techmo-ser Nederland heeft zich helemaal gespecialiseerd op het gebied van passieve brandpreventie.
Wij hebben alles in huis op het gebied van brandwerende producten. Op maat gezaagd en geleverd.
Ook qua kennis is Techmo-ser Nederland helemaal up-to-date.
Het leveren en monteren van de materialen gaat dus altijd gepaard met deskundig advies.
Het gebruik van passieve brandwerende producten is puur gericht op de veiligheid van de gebruikers of bewoners van een gebouw.
Zo zijn hoofddraagconstructies, plafonds, vloeren en wanden zo te bekleden of te coaten dat mensen meer tijd hebben om te vluchten
als er brand uitbreekt.
Dat geldt ook voor het brandwerend afdichten van sparingen zodat rook en vuur niet van een ruimte naar een andere kunnen doorslaan
en overslaan.
Expertise en kennis
Techmo-ser Nederland heeft alle beschikbare expertise en kennis in huis wat betreft passieve brandwerende producten.
Er komen steeds nieuwe producten die meerwaarde bieden. Techmo-ser Nederland volgt die ontwikkelingen op de voet.
Brandwerende producten moeten tegenwoordig ook voldoen aan Europese normeringen (EN). Er is een aantal brandlaboratoria
geaccrediteerd om de brandtesten uit te voeren die nodig zijn om de Europese normeringen te verkrijgen.
Milieuvriendelijk
Techmo-ser Nederland is bewust bezig met het milieu. ‘Groen’ heeft alle aandacht. In het assortiment zitten dan ook zo veel mogelijk
milieuvriendelijke producten.
Als ze er zijn, dan worden ze opgenomen bij Techmo-ser Nederland. Het streven is om producten in te kopen die voldoen aan LEEDof BREEAM-normeringen.
LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design. Dit zegel is in 1998 opgericht door de US Green Building Council. Het
is een internationaal erkend keurmerk. Het betreft regelgeving, normen en eisen voor brandveiligheid in gebouwen en
brandgevoelige omgeving. Producten met dit zegel zijn geschikt als bouwmateriaal voor duurzaam bouwen. Ze zijn goed voor de
brandveiligheid èn voor het milieu.
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. Het is wereldwijd het
belangrijkste en meest gebruikte keurmerk qua duurzaamheid voor gebouwen.
Normen en regelgeving
Techmo-ser Nederland levert producten volgens de nieuwste classificeringen: de EN- en de CE-markering.
EN staat voor Europese Normeringen. CE geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de
Europese Economische Ruimte.
CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.
Waarom kiezen voor Techmo-ser Nederland:
•
Zij alle brandwerende producten in huis hebben;
•
Materialen binnen één dag bezorgd kunnen worden;
•
Logistiek technisch alles mogelijk is;
•
Er alle kennis over de materialen aanwezig is;
•
Er deskundig advies gegeven wordt;
•
Materialen desgewenst op maat gezaagd kunnen worden;
•
De klant altijd centraal staat.

Een greep uit ons assortiment:
•
Brandwerende plaatmaterialen
•
Thermische isolatie
•
Brandwerende kitten
•
Brandschotten
•
Brandwerende verf
•
Brandwerende 2 componenten schuim
•
En meer…

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers verstrekken u graag de informatie die u wenst en ondersteunen u van A tot Z.
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Deuren - Aluminium

Deuren - Brandwerend

Deur - Aluminium

Deuren - Brandwerend

De aluminium deuren zijn licht van gewicht en
robuust. Het deurblad is voorzien van een hoog
isolerend Purschuim.
De aluminium loopdeuren kunnen voor
verschillende doeleinden toegepast worden en is
gemakkelijk in te bouwen in een paneel door
middel van een aanslag aan het kozijn en een los
kader ten behoeve van de afwerking.

In geval van brand is het hoogste gebod om
mensen te beschermen tegen hitte en vlammen
en om te voorkomen dat het vuur zich verder
verspreidt.
Ook op dit gebied profiteert u van onze decennia
lange ervaring. Onze brandwerende deuren
garanderen de wettelijk vereiste brandwering en
voldoen tegelijkertijd aan de hoogste eisen op het
gebied van uitstraling en inbraakwerendheid.

Eigenschappen:
Kleur:
Materiaal:
Afmeting:
Inclusief:

Wit
Aluminium
2.125 mm X 1.000
Slot, deurbeslag, tochtstrip

Alle brandwerende deuren worden onderworpen
aan een brandproef volgens EN 1634-1 (NEN 6069)
en moeten zich bij een oventemperatuur van ca.
1.000 graden Celsius gedurende 30, 60, 90 of 120
minuten bewijzen. Gedurende deze periode mag
een bepaalde grenstemperatuur aan de van het
vuur afstaande zijde niet worden overschreden en
mogen er geen vlammen door het deurblad of
kozijn van de brandwerende deuren komen.

Ook verkrijgbaar in andere afmetingen.
Ook verkrijgbaar in half glas.

4
Deuren - HPL

Deuren - Opdek
Deuren - HPL
Opties:
» Afmeting:
» Vulling:
» Uitvoering:
» Deurdikte:
» Rand:
» Kleur:

Deuren - Opdek

93 × 211,5 cm (standaard)
SPAANPLAAT
STOMP
± 40mm
Naadloos verlijmde meranti
kantlatten
K1040 (WIT)

Stalen-montagekozijn:
» Standaard wanddikte 100 mm
» Montage staal 1 mm.
» Eenvoudige en snelle montage door uniek
klemsysteem.
» Enkeldeur | dubbel | met en zonder zijlicht
» Afhankelijk van de uitvoering leverbaar in 20 en
30 minuten brandwerendheid = meerprijs
» Producten zijn KOMO-gecertificeerd.

Deuren - Rolluiken

Opties:
» Afmeting:
» Vulling:
» Uitvoering:
» Deurdikte:
» Kleur:

93 × 211,5 cm (standaard)
HONINGRAAT
opdek afgelakt
± 40mm
K1040 (WIT)

Stalen-montagekozijn:
» Standaard wanddikte 100 mm
» Montage staal 1 mm.
» Eenvoudige en snelle montage door uniek
klemsysteem.
» Enkeldeur | dubbel | met en zonder zijlicht
» Afhankelijk van de uitvoering leverbaar in 20 en
30 minuten brandwerendheid = meerprijs
» Producten zijn KOMO-gecertificeerd.

Deuren - Sectionaal
Rolluik

Deuren – Sectionaal

- Hoogwaardig gelakte aluminium profielen
- Vol geschuimde aluminium lamellen BP44R
- Aluminium geleidingsprofielen met
borsteldichting
- Volledig montage klaar
- Stalen ophangveren
- Rubber afdichtingsprofiel voor
bodemaansluiting
- Duurzame buismotor MOTOROL® is standaard
- Afstandsbediening EASYWAVE® (optie)
- Heel gemakkelijk te plaatsen, ook bij
nieuwbouw of renovatie
- Kan in de dag of voor de dag geplaatst worden
- Standaard bakhoogte / diepte is 20.5 cm
- Leverbaar tot 400 cm breed en 280 cm hoog
(afhankelijk van toepassing)

De installatie van een industrie sectionaaldeur is
de meest voorkomende manier om openingen in
industriële gebouwen af te sluiten.
Maar ze kunnen ook worden gebruikt in
reddingscentra, logistieke centra, magazijnen,
brandweerkazernes of werkplaatsen.
Techmo-ser Nederland deuren bieden een veilige
en stabiele afsluiting, bereiken hoge
isolatiewaarden en kunnen door de verschillende
varianten optimaal aan het gebouw worden
aangepast.
Op aanvraag is het mogelijk om een industrie
sectionaaldeur uit te voeren met een ingebouwde
loopdeur of aanzichtsgelijke zijdeuren.
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Elektra

Etagevloer - Constructievloer
Ook op het gebied van elektra bent u bij ons aan
het juiste adres.
•
•
•
•
•
•
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Kabelgoten
Installatiedraad
Stopcontacten
Schakelaars
Groepenkasten
En meer

Etagevloer

Incl. certificaten en
constructieberekeningen

Techmo constructievloer
De Techmo-constructievloer bestaat uit I-liggers
voor vloeren, stijlen voor geïsoleerde wanden.

Incl. certificaten en
constructieberekeningen

Eigenschappen:
» Beperking van koudebruggen
» Zeer stabiel, ook in grote lengtes » Licht in
gewicht
» Extreem sterk, grote spanwijdtes
» Eenvoudige installatie van leidingen
» Gemakkelijk te verzagen
» Flenzen uit hoogkwalitatief gelamineerd
fineerhout, of uit gedroogd, machinaal
gesorteerd en gevingerlast dennenhout.
» Kernplaat uit hoogwaardig natural fibreboard
» ETA: European Technical Approval Europese
Technische Goedkeuring
» CE – markering, FSC gecertificeerd

Filter Fan Units
Etagevloer

Filter Fan Units

De etagevloer bestaat uit een constructie
bestaande uit verzinkte hoofd en kinderbalken (Cprofielen)

Filter Fan Units worden vaak toegepast als schone
lucht voorziening voor Cleanrooms, en is een
combinatie van een voorfilter, een eindfilter,
ventilator en een toerenregeling, compleet
samengebouwd in een aluminium behuizing.
De Filter Fan Units bieden een laag geluidsniveau
en een lage inbouwhoogte. In deze Filter Fan Units
zijn conventionele inductiemotoren toegepast.
De luchtsnelheid kan worden ingesteld met de drie
standen schakelaar (low, medium, high) of
traploos met een triac toerenregeling (optie)

De constructie wordt geïntegreerd in de
accommodatie op de begane grond, waardoor er
in de ruimte tegen de wanden kolommen komen
te staan.
Eigenschappen:
» Vloerplaten: C-dur
» Dikte: 38 mm
» Kleur: witte onderzijde
» Max kg/m²: 350 (gelijkmatig verdeeld)
» Stalen trap met roostertreden
» Hoek trap: 45° (standaard)
» Optie: luie trap van 37°

Eigenschappen:
Afmetingen (HEPA):
HEPA klasse:
1822 Rendement:
micron Voorfilter:
Luchtdebiet nominaal:
Elektrische gegevens:
W , 2.1 A Gewicht:
Geluid:

1185 x 585 mm
H13 volgens EN
99,99 % > 0,3
G1 590 x 410 mm
1100 m
230V , 50 Hz , 300
31,2 kg
< 60 dB

Keukenblokken
Keukenblokken
Onze standaard keukenblokken kunt u gemakkelijk
en eenvoudig in elkaar zetten, of door ons laten
monteren.
Verkrijgbaar in diverse maten, diverse uitvoering.
Heel goede prijs/kwaliteit verhouding (Duitse
degelijkheid)
Uit te breiden met o.a.
• Oven
• Keramische kookplaat
• Dampkap
• Hoge koelkast met vriesvak
• Vaatwasser met spoelbak
• Doorstromer voor warm water
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Magazijninrichting
Garage- en magazijninrichtingen zijn er in verschillende vormen en groottes.
Vandaar het verschillend aantal soorten stellingen. Voor elke garage of magazijn geldt echter dat een efficiënte inrichting van groot belang is.
Natuurlijk wilt u in uw garage of magazijn zoveel mogelijk plaats
benutten, maar wel op een veilige manier en tegen een redelijke
prijs.
Door onze jarenlange ervaring in het analyseren en het inrichten
van garages en magazijnen beschikken wij over een expertise die
het toelaat het meeste rendement uit uw investering te halen.
Magazijnrichting in de juiste vorm voor elk product, dat is waar
wij voor zorgen.
Een Legbordstelling is een van de meest gangbare opslagsystemen. Een
legbordstelling is gemakkelijk in het gebruik en heeft een lange levensduur.
Wij hebben legbordstellingen in diverse uitvoeringen en afmetingen en deze
staan garant voor een flexibele en efficiënte manier van opslag in uw
werkplaats, magazijn, archief, garage of kantoor.
Een Legbordstelling is een van de meest gangbare opslagsystemen. Een legbordstelling is gemakkelijk in het gebruik en heeft een lange levensduur.
Wij hebben legbordstellingen in diverse uitvoeringen en afmetingen en deze staan garant voor een flexibele en efficiënte manier van opslag in uw
werkplaats, magazijn, archief, garage of kantoor.
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Dit legbordensysteem is ook te gebruiken als basis voor verdiepingen, en kan tot drie verdiepingen dragen.
Hierdoor vermijdt men dure vrijstaande vloeren. Wij leveren hiervoor houten vloeren, draadroosters, balustrades en trappen.
Alles met de garantie dat wij een sterke, veilige, duurzame en flexibele inrichting ontwerpen en bouwen voor uw magazijn.
De magazijnstellingen zijn met accessoires zo in te richten dat u
optimaal gebruik kunt maken van uw magazijnstelling.
Wij bieden u passende opbergmogelijkheden, zo zijn er vele
variaties voor uitbreiding. Met bijvoorbeeld handige bakken in
verschillende maten (en met verplaatsbare tussenschotten en
verdeelschotten), ladenblokken en kasten.
Met de magneetetiketten zijn uw producten snel en flexibel te
identificeren. Geperforeerde achterwanden, hangers, ophangclips,
plinten en talloze andere onderdelen complementeren ons gamma
van accessoires.
Specificaties:
•
Framediepte 300 mm / 400 mm / 500 mm / 600 mm / 800 m
•
Framehoogte vanaf 1.000 mm t/m 5.000 mm
•
Verstelbaarheid per 100 mm
•
Legbordlengte: 770 mm / 970 mm / 1170 mm
•
Maximale draagkracht per legbord: 265 kg
•
De frames worden standaard geleverd in de kleur blauw RAL 5003
•
De legborden worden standaard geleverd in een verzinkte of gelakte uitvoering in de kleur grijs
•
Ook andere RAL kleuren leverbaar
•
Maximale belastbaarheid vloeren legbordstellingen tot 1500 kg/m².
•
Hellingshoek 37° tot en met 45°. Trappen zijn voorzien van anti-sliptreden.
•
Metalen buizen van 50 x 50 x 2 mm met hoogte 1.100 mm en MDF leuningwerk

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers verstrekken u graag de informatie die u wenst en ondersteunen u van A tot Z.
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Ontwerpstudio – Grafisch tekenwerk
In onze ontwerpstudio werken we met een team waar alle benodigde disciplines voor elk project aanwezig zijn.
U heeft één aanspreekpunt en dat maakt elk project efficiënt.
Uw project begint met een gedegen bouwkundig advies.
Ontwerpen is een belangrijk onderdeel in het advies maar het gaat veel verder.
Uw programma van eisen, wensen en budget bepalen welke kant het advies op gaat.
Samen met u kijken wij of het mogelijk is om het gewenste resultaat te krijgen.
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Ramen PVC

Ramen Aluminium
Ramen PVC

Ramen Aluminium

Sterk isolerende multikamer PVC profielen
met stalen versterkingen.
De ramen zijn verkrijgbaar in verschillende
kleuren, vormen en maten

De aluminium ramen onderscheiden zich door
hun vele voordelen. Door het lichte gewicht
zijn de ramen eenvoudig te monteren.
Dit zorgt voor de nodige kostenbesparing.
De vensters zijn voorzien van dik glas wat
isolerend werkt.

Eigenschappen:
» Kunststof raam
» Thermopane
» Kleur: wit
» Standaard wanddikte: 100 mm
» Isolatiewaarde: Ug 1,1 (W/m²K)
» Rw-waarde: 32dB
Ramen zijn ook verkrijgbaar in schuif, tuimel.
kiep, etc

De vensters gemakkelijk in te bouwen in een
sandwichpaneel door middel van een aanslag
aan het kozijn en een los kader ten behoeve van
de afwerking. Dit afwerkingsprofiel is te
monteren in sandwichpanelen van 40 tot 80
millimeter dik.
De ramen zijn verkrijgbaar in verschillende
kleuren, vormen en maten

Sanitair - Toilet
Toilet
Een eenvoudig te monteren inbouwreservoir met
bijbehorend hangend toilet. Dit comfortabele
witte hangtoilet beschikt over een closetzitting en
is tegen meerprijs leverbaar met soft close
systeem.
Specificaties:
- Inbouwreservoir
- Drukplaat wit start/stop
- Diepspoel wandclosetpot wit
- Closetzitting met deksel met scharnieren wit
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Schone ruimtes
Bent u op zoek naar een schone ruimte, GMP-ruimte of Cleanroom? Dan bent u bij Techmo-ser Nederland aan het juiste adres.
Wij leveren turnkey oplossingen die voldoen aan alle veiligheids- en wettelijke eisen.
Voordelen van turnkey projecten:
•
1 aanspreekpunt
•
Geen extra verwarring of miscommunicatie
•
Alles kan ter plaatse geregeld worden
•
Flexibel
•
Tijdswinst
•
Zorgeloos bouwen
•
Snelle levertijden
•
Aantrekkelijke prijzen
Kortom, met Techmo-ser Nederland zaken doen betekent een optimaal rendement van uw investering.
Een Cleanroom is een zeer zuivere werkomgeving: ontworpen om verontreiniging aan het productproces of aan het onderzoek dat in die omgeving gebeurt
te beperken, of indien mogelijk uit te sluiten. Die verontreiniging kan bestaan uit stof of vezels, in de lucht aanwezige micro-organismes, fijn stof of
chemische dampen. Om te kijken welke classificatie voor u noodzakelijk is, gaan wij graag het gesprek met u aan.
Het ontwikkelen of produceren vindt plaats in een Cleanroom, omdat het product gevoelig is voor besmetting of verontreiniging.
Ook kunnen voor bestaande producten nieuwe eisen ontstaan, of voldoet de (reeds bestaande) ruimte niet meer aan gestelde eisen.
Om deze redenen dient een schone ruimte te worden gebouwd en ingericht.
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Cleanrooms bestaan in allerlei vormen en afmetingen. Cleanrooms met oppervlaktes van duizenden vierkante meters, slechts enkele vierkante meter groot,
of soms zo groot als een grote werktafel.
Kenmerken van een Cleanroom zijn o.a. gladde, goed te reinigen wanden, luchtsluis, specifieke vloer, gebruik van Hepafilter

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers verstrekken u graag de informatie die u wenst en ondersteunen u van A tot Z.

Stralingspanelen

Strokengordijn
Stralingspaneel

Strokengordijn

De WIR PLT infrarood panelen zijn geschikt
voor plafondhoogten van 2 tot 3 meter en
kunnen worden toegepast in kantoren,
badkamers, woningen, werkplekken en serres
enz.

Strokenafdichtingen worden geleverd met
stroken van 200 mm, 300 mm of 400 mm breed
en 2mm, 3mm of 4 mm dik. Keuze van breedte
en dikte is afhankelijk van de toepassing.

Omschrijving:
Vermogen:
Voltage:
Oppervlak:
Afmetingen:

300 w
240VAC
tot 3 m²
593 x 593 x 45 mm
1193 x 593 x 45 mm
Behuizing:
gegalvaniseerd gepoedercoat.
Kleur:
Wit 9010
Bevestiging:
incl. plafond / wandbeugel
Verbruik elektra: 0,3 Kwh.
Kosten per uur € 0,066

Systeemplafond - Standaard

De stroken zijn voorzien van
Afgeronde kanten en kunnen elkaar op
verschillende manieren overlappen.
In verschillende afmetingen verkrijgbaar.

Systeemplafond – Gips Vinyl

Standaard systeemplafond

Systeemplafond Gips Vinyl

Dun, lichtgewicht plafondpaneel met de
basiseigenschappen van zacht mineraal.

De gipsvinyl plafondplaten zijn voorzien van
een vinyl laag die op de gipsplaat is geplakt en
dankzij de gladde oppervlaktestructuur zijn ze
uitstekend schoon te maken met een vochtige
doek.

Tegels:
600 × 600 mm
Kleur:
wit
Dikte:
15 mm
Brandklasse:
A1
Vochtbestending: tot 95%
Lichtreflectie:
tot 80%
Nrc waarde:
0.70
Geplaatst in een zichtbaar wit raster.
Aan de randen afgewerkt met een schaduwlat

Tegels:
Merk:
Kleur:
Dikte:

600 × 600 mm
Gips vinyl
wit
9.5 mm

Geplaatst in een zichtbaar wit raster.
Aan de randen afgewerkt met een schaduwlat
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Verlichting led-panelen

Noodverlichting

Een unieke vervanger voor het traditionele TL
armatuur in uw systeemplafond

Vluchtwegaanduiding met LED incl.
Pictogrammen

Warm Wit; voor toepassing in woningen en
klassieke kantoren.
Werk Wit; voor moderne kantooromgevingen,
scholen en universiteiten.

Lengte:
287 mm
Breedte:
136 mm
Hoogte:
67 mm
Kleur:
Groen
Materiaal:
Kunststof
Aantal lampen: 2
Lampvermogen: 1 W
Type:
LED-verlichting
Voeding:
230V
Montagewijze: Wandopbouw

Eigenschappen:
Warm wit 3.000K
Werk wit 4.000K
Afmetingen:
60 x 60 cm | 120 x 30 cm

Vloerbekleding – Gietvloer
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Verlichting - Noodverlichting

LED-panelen 60 x 60 cm

Vloerbekleding – Marmoleum Click

Gietvloer

Marmoleum Click

Epoxyvloeren zijn door hun slijtvastheid en hun
hoge chemische en mechanische belastbaarheid
uitstekend geschikt voor toepassing in de
veeleisende omstandigheden die heersen in een
industriële omgeving.

Marmoleum® click is een laminaat van
Marmoleum® op panelen van HDF en kurk.

Een epoxyvloer biedt de volgende voordelen: Extreem hoog belastbaar;
- Naadloos;
- Snel belastbaar; - Veilig;
- Vloeistofdicht; - Slijtvast;
- Bevordert de hygiëne;
- Veiligheid verhogend; - Stofvrij;
- Onderhoudsvriendelijk;

Een ondervloer is niet meer nodig!
De panelen zijn verkrijgbaar op 90 x 30 cm
en 60 x 30 cm. De dikte is ca. 9,8 mm.
Voor decoratieve effecten zijn er ook
Marmoleum® click squares: 30 x 30 cm.
Diverse kleuren op aanvraag, vraag naar onze
kleurenkaart

Een epoxyvloer is hierdoor de
ideale vloer voor industriehallen, werkplaatsen,
magazijnen, opslagruimtes, garages, fabrieken,
productiehallen en bouwmarkten.

Vloerbekleding – PVC Vloer

Vloerbekleding - Tapijttegels

Pvc vloer

Tapijttegels

Onze duurzame pvc vloeren kenmerken zich door
de royale afmetingen van stroken en tegels met
uiterst natuurgetrouwe hout- en steen decoren en
evenzo realistische oppervlaktestructuren. Het
gevolg hiervan is een vloer met een werkelijk
verbazingwekkend natuurlijke uitstraling.
Uitermate comfortabel en praktisch in gebruik.

Voor een keuze uit vloerbedekking zijn er
verschillende mogelijkheden.
Tapijt biedt een ruime keuze aan design,
structuur en kleuren.

Door de goede waterbestendigheid is het
daarnaast ook nog eens mogelijk om deze vloeren
in vochtige ruimtes, zoals keukens en badkamers
toe te passen.
Alle vloeren staan daarmee garant voor de
hoogste kwaliteit op het gebied van binnenklimaat
en luchtkwaliteit.
Wel zo’n veilige gedachte.

Tapijt brengt vele voordelen met zicht mee:
- het is zacht;
- isolerend;
- geluidsabsorberend;
- decoratief;
- sfeervol

Het voordeel hiervan is dat vervanging bij
schade kan eenvoudig worden opgelost.

Producteigenschappen:
Totale dikte 2,5 mm
Slijtlaag 0,55 mm
Afmeting stroken 60,96 cm x 60,96 cm
Stoer steendecor
Groot formaat vierkante tegels
Polyurethaan beschermlaag
Geschikt voor zwaar projectmatig en licht
industrieel gebruik
Garantie: huishoudelijk gebruik 15 jaar en
projectmatig gebruik 8 jaar
Aangenaam loopgeluid
Eenvoudig te reinigen
Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling
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Vloerbekleding – Vinyl

Warmte Terugwin Unit

Vinyl

WTW Unit

Vinyl is een vloerbedekking die bestaat uit een
soepele en veerkrachtige kunststof. Het is een
synthetisch materiaal in pvc dat is opgebouwd uit
meerdere lagen. Boven de onderlaag komt een
versterkende en beschermende glasvezel laag,
daarboven komt de decoratieve laag.
De dikte van de doorzichtige toplaag bepaalt de
duurzaamheid van het vinyl. Een extra
beschermlaag (beschikbaar in verschillende diktes)
verhoogt de resistentie tegen krassen en slijtage.

Dit warmte terugwin apparaat is ontwikkeld
voor toepassing in units.
In deze systemen wordt vervuilde lucht
afgezogen in units / burelen.
Door de hoge luchtopbrengst, 450m³/h bij
200 Pa, is de WHR 950 ook interessant voor
de kleine utiliteit.
Belangrijke kenmerken:
- EPC winst tot 0,25 \
- Beschikbaar in basis en luxe uitvoering
- Tegenstroomwisselaar 95% thermisch
rendement
- Gelijkstroommotoren 50% besparing op
energieverbruik
- Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk in
te regelen via display
- Standaard 100% bypass voor vrije koeling - Standaard met vorstvrij voorziening

Vinyl is verkrijgbaar in verschillende kleuren en
ontwerpen.
De dessins worden via druktechnieken ontwikkeld.
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Wand- en dakpanelen - Faay Voorzetwanden
Voorzetwand voor het verfraaien van projecten
Voorzetwanden van Faay zijn dé oplossing bij gehorige muren, niet-isolerende muren, vochtige muren en lelijke muren.
Onze voorzetwanden verbeteren zowel de prestaties als het uiterlijk van bestaande wanden en gevels. U kunt kiezen uit diverse ruimtebesparende uitvoeringen, met een vaste
of vrijstaande constructie. Met Faay-voorzetwanden behoren probleemmuren snel, simpel en betaalbaar tot het verleden!

GP22
De GP22 is onze slankste voorzetwand (22 mm), bedoeld om het aanzien van uw muur te verfraaien. Ook verbetert de GP22 de geluidsisolatie enigszins (met 10 à 20 dB). De
uiterst geringe dikte bespaart ruimte en gewicht.
De GP22 bestaat uit gipskartonplaten met daartussen 2,5 mm spaanplaat. De wandelementen worden zeer eenvoudig gemonteerd met stalen I- of T-profielen.
Als u de GP22 combineert met isolatiemateriaal, biedt deze wand dezelfde geluidsisolatie als de VP35. Wel is de GP22 dunner, lichter en goedkoper dan de VP35.
De GP22 dient tevens als basiselement voor akoestische isolatiewand IW90 en is ideaal om lelijke muuroppervlakken of ontsierende leidingen weg te werken.

11

Voordelen:
•
•
•
•

Duurzame grondstoffen en materialen, duurzame productie, duurzaam gebruik.
Spijker- en schroefvast over het héle oppervlak: 35 kg per spaanplaatschroef, zonder pluggen.
Elektra en ict-kabels onzichtbaar wegwerken in spouw.
Droogbouw: minimale bouwoverlast, direct af te werken.

Productkenmerken:
•
Dikte: 22 mm.
•
Breedte 600 mm.
•
Hoogte: zes hoogtematen, variërend van 2400 tot 3600 mm.
•
Gewicht: 15,40 kg/m2
•
Afwerking: zelf afwerken met verf, sierpleister, tegels, behang, glasvlies, of stucwerk. Of prefab-afwerking met vinyl: Suwide® of Durafort.
•
Voor droge, natte en hygiënische ruimten in retail, utiliteitsbouw en woningen.
•
Voor renovatie en transformatie.
•
In natte ruimten is verlijming met FaayFix aanbevolen. N.B. Demonteren en hergebruiken kan dan niet meer.

W’all-in-One® basic-panelen
De W’all-in-One® basic-panelen zijn panelen met rechte, ongeprofileerde langskanten.
Deze worden met FAAYFOAM montageschuim direct tegen de wand/muur bevestigd, zonder luchtspouw.
Wanneer het een hangend of hellend vlak of een zeer nat oppervlak betreft, dienen per plaat 5 mechanische bevestigingspunten
aangebracht te worden.De PG basic biedt maximale thermische isolatie bij een minimale dikte Ofwel: hoger comfort, lagere
energiekosten, minimaal ruimteverlies. Hoe dikker de W’all-in-One®, hoe hoger de isolatiewaarde.

PG40: 1,50 Rc zonder luchtspouw
PG50: 1,95 Rc zonder luchtspouw
PG60: 2,39 Rc zonder luchtspouw
PG70: 2,84 Rc zonder luchtspouw
PG90: 3,73 Rc zonder luchtspouw

De W’all-in-One® voldoet aan het Bouwbesluit en is KOMO-gecertificeerd. De wand is ongevoelig voor vocht en biedt een blijvend
hoog thermisch rendement. Deze voorzetwand is de ideale oplossing voor koude en/of vochtige muren.

Voordelen:
•
•
•
•
•
•
•

Duurzame grondstoffen en materialen, duurzame productie, duurzaam gebruik.
Hoge spijker- en schroefvastheid over het héle oppervlak: 25 kg per plaatplug, 35 kg per tuimelplug.
Droogbouw: minimale bouwoverlast, direct af te werken.
Totaalsysteem met geïntegreerde folies, dus geen fouten of faalkosten.
Blijvend hoog thermisch rendement (dampremmende constructie zonder koudebruggen).
Bruikbaar tot 3600 mm hoogte, zonder hellen of kromtrekken.
Voor na-isolatie van dagkanten bij kozijnen bieden wij prefab-dagkanten.

Productkenmerken:
•
Dikte: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm en 90 mm.
•
Breedte: 600 mm.
•
Paneellengte: 2600 en 3000 mm.
•
Gewicht: PG40:8,5 kg/m2, PG50:8,95 kg/m2, PG60:9,10 kg/m2, PG70:9,40 kg/m2, PG90:10,00 kg/m2
•
Montage: de basic panelen worden rechtstreeks of met behulp van spouwlatten tegen de achterwand bevestigd.
•
Afwerking: zelf afwerken met verf, sierpleister, tegels, behang, glasvlies, of stucwerk. Of prefab-afwerking met vinyl: Suwide® of Durafort.
•
Voor renovatie en transformatie.
•
In natte ruimten is verlijming met FAAYFOAM® aanbevolen. N.B. Demonteren en hergebruiken kan dan niet meer.
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Wand- en dakpanelen - Faay Scheidingswanden
Slimme scheidingswanden
U wilt uw ruimten flexibel en levensloopbestendig indelen? De scheidingswanden van Faay bieden optimale indelingsvrijheid.
U kunt ze eenvoudig plaatsen, eenvoudig demonteren en hergebruiken. Keer op keer!

VP54
VP54 is een ruimtebesparende verdiepingshoge scheidingswand (54 mm). De wand bestaat uit een massieve kern van ecologisch gewas met aan weerszijden een
gipskartonplaat. Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in een paneel samengevat. Door de toplaag van gips is iedere afwerking mogelijk.
Ook kunnen de wanden af fabriek afgewerkt met bijvoorbeeld vinyl of folie.
Dit alles biedt vele mogelijkheden in nieuwbouw, renovatie en transformatie. Voor retail, utiliteitsbouw en woningen.
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Voordelen:
•
•
•
•
•
•

Duurzame grondstoffen en materialen, duurzame productie, duurzaam gebruik.
Hoge spijker- en schroefvastheid over het héle oppervlak: 84 kg per spaanplaatschroef, 107 kg per houtdraadbout, zonder pluggen.
Twee ingebouwde verticale leidingschachten per wandpaneel.
Droogbouw: minimale bouwoverlast, direct af te werken.
Speciale kozijnpanelen zorgen voor een snelle integratie in de wand zonder zaagverlies.
Bijpassende kozijnen zijn bij ons verkrijgbaar.

Productkenmerken:
•
Dikte: 54 mm
•
Breedte: standaard 400 mm breed, op aanvraag ook 600 mm breed.
•
Hoogte: zes hoogtematen, variërend van 2400 tot 3600 mm. (Voor hogere ruimten: zie de VP70.)
•
Gewicht: 28,12 kg/m2
•
Afwerking: zelf afwerken met verf, sierpleister, tegels, behang, glasvlies of stucwerk . Of prefab-afwerking met vinyl: Suwide ® of Durafort .
•
Voor droge, natte en hygiënische ruimten in retail, utiliteitsbouw en woningen.
•
Voor nieuwbouw, renovatie en transformatie.
•
In natte ruimten is verlijming met FaayFix aanbevolen. N.B. Demonteren en hergebruiken kan dan niet meer.

VP 70
De VP70 is een slanke scheidingswand (70 mm dik) voor extra hoge ruimten. De VP70 is stapelbaar tot 4500 mm hoog. Dit is te danken aan de hogere stijfheid. De wand
bestaat uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat.
Iedere afwerking is mogelijk. Ook kunnen de wanden af fabriek afgewerkt worden met bijvoorbeeld vinyl of folie.
De VP70 is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld hoge entreehallen, monumentale panden, theaters, sport- en evenementencomplexen.

Voordelen:
•
•
•
•
•
•

Duurzame grondstoffen en materialen, duurzame productie, duurzaam gebruik.
Hoge spijker- en schroefvastheid over het héle oppervlak: 100 kg per spaanplaatschroef, 120 kg per houtdraadbout, zonder pluggen.
Twee ingebouwde verticale leidingschachten per wandpaneel.
Droogbouw: minimale bouwoverlast, direct af te werken.
Speciale kozijnpanelen zorgen voor een snelle integratie in de wand zonder zaagverlies.
Bijpassende kozijnen zijn bij ons verkrijgbaar.

Productkenmerken
•
Dikte: 70 mm.
•
Breedte: standaard 400 mm breed, op aanvraag ook 600 mm breed.
•
Hoogte: zes hoogtematen, variërend van 2400 tot 3600 mm. In overleg met Faay kan een wand gerealiseerd worden tot een vrije hoogte van ca. 4,50 m, waarbij
de panelen ‘halfsteens’ worden gestapeld.
•
Gewicht: 34,20 kg/m2.
•
Afwerking: zelf afwerken met verf, sierpleister, tegels, behang, glasvlies, of stucwerk. Of prefab-afwerking met vinyl: Suwide ® of Durafort.
•
Voor droge, natte en hygiënische ruimten in retail, utiliteitsbouw en woningen.
•
Voor nieuwbouw, renovatie en transformatie.
•
In natte ruimten is verlijming met FaayFix aanbevolen. N.B. Demonteren en hergebruiken kan dan niet meer.
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Wand- en dakpanelen - HACCP Hygiënische wand- en plafondpanelen
Glasvezelsterkte polyester plaat, verkrijgbaar als vlakke plaat of met reliëf.
De systemen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waaraan zeer hoge hygiënische eisen worden gesteld en waar schoonmaakgemak een vereiste is.
Onze HACCP voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgesteld in artikel 15 en 16 van de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen en de HACCP.
Eigenschappen:
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Directe verlijming:
Onze HACCP platen zijn geschikt voor directe verlijming op vrijwel alle ondergronden.
Toepassingsvoorbeelden zijn: renovatie van oude of beschadigde tegelwanden,
of gecorrodeerde of beschadigde isolatiepanelen.
Andere toepassingsmogelijkheden zijn o.a. metselwerk, gyprocwanden en metalstudwanden.
Geïsoleerde HACCP-panelen (Isolatiekern EPS / XPS / PUR / PIR / Styrofoam / Steenwol ) in de toepassing van
voorzetwanden (zowel nieuwbouw als renovatie ) voor de voedingsmiddelenindustrie en vele andere industriële
applicaties. De Surfaseal® afwerklaag garandeert een hygiënische, goed geïsoleerde, slijtvaste, onderhoudsarme,
roestvrije, en makkelijk schoon te maken voorzetwand.

Toepassingen:
•
Bakkerijen
•
Fastfood en catering
•
Sanitaire ruimtes
•
Slagerijen
•
Stallen
•
Vleesverwerking
•
Wasstraten
•
Ziekenhuizen

Toebehoren
•
Start/eind profiel
•
Slagpluggen
•
(Sanitaire) Siliconen
•
Hard Fix Glue
•
Plinten en stootranden
•
Hoek uitronding
•
U-profiel
•
H-profiel (2 delen)
•
L hoek profiel
•
Naadloze voeg

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers verstrekken u graag de informatie die u wenst en ondersteunen u van A tot Z.
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Techmo Design – Glazen wanden met aluminium profilering
Glazen wanden zijn er in veel verschillende soorten en voor verschillende toepassingen. Transparantie is niet meer weg te denken uit de hedendaagse kantoorontwerpen.
Wij bieden een overtuigend antwoord op de eisen van vandaag: ‘Less is more’. Met die gedachte is de volglaswand ontwikkeld.
Wanden die zich onderscheiden door middel van beperkt profielgebruik en minimalisme.
De glaspanelen zijn onderling verbonden middels een tape. Aan de boven- en onderzijde is het glas geklemd in een aluminium profiel.
De glaspanelen worden in de profielen afgeklemd met rubbers die verdekt zijn gemonteerd, wat zorgt voor een fijne strakke belijning en evenwicht in het project.
Het resultaat? Een zeer montagevriendelijke volglaswand met een moderne subtiele uitstraling. Een glasheldere oplossing voor elk project.
Gelaagd glas
Wij bieden de mogelijkheid om een volglazenwand te bouwen met 44.2 of 55.2 gelaagd glas.
Beide glastypes voldoen tot een bepaalde hoogte aan alle eisen van het huidige bouwbesluit. Zo zijn beide types glas uitvoerig getest
en goedgekeurd op doorval en impact. Hierdoor zijn onze wanden mede geschikt om te plaatsen bij vides of trapgaten.
Uiteraard zijn de wanden ook getest op hun akoestische eigenschappen. De dichte volglaswand voldoet met 44.2 glas aan 30 dB en
met 55.2 aan 31 dB. Zijn er hogere eisen? Dan kun je er voor kiezen om met speciaal akoestisch glas te gaan werken. Hier hebben we
een resultaat mee behaald van 35 dB

Stel je eigen wand samen!
Aluminium profielen:
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We hebben twee smalle aluminium basisprofielen. Eén profiel gebruiken we als grond- en gevelprofiel. Dit is een clip-in profiel. Het andere profiel
is een plafondprofiel en is een U-vorm. Beide profielen zijn met hetzelfde rubber af te werken.
De profielen kun je in elke ral-kleur krijgen die je maar wilt. Standaard hebben we de geanodiseerde profielen op voorraad liggen.
Het op ral-kleur laten maken van de profielen kost ongeveer 10 werkdagen.

Glaspanelen:

Wij bieden je twee soorten glas. Namelijk gelaagd 44.2 tot 2.600 mm en gelaagd 55.2 glas tot en met 3200 mm.
Beide voorzien van een veiligheidscertificaat. Hoe hoog word de wand? De rapporten staan in onze bibliotheek op deze website.
Het woord ‘glas’ dekt de volledig wand. Gekenmerkt door transparantie! Echter kun je de glaspanelen eventueel beplakken met matte folie en/of
zandstralen met diverse structuren of logo’s om toch enige privacy te creëren.

Deuren:

Ruimtes opdelen is erg gemakkelijk. Obimex biedt je een robuust deurkozijn die volledig integreert in de wand.
En ook hier keuzevrijheid: Wil je een glazen deur of liever een houten deur? Met enkele simpele aanpassingen passen beide soorten deuren in ons
standaard aluminium deurkozijn. Simpel en gemakkelijk!
Ook is er de mogelijkheid voor een swingdeur. Oftewel een doordraai-deur, waarbij er geen kozijn zichtbaar is in je wand.
En denk je aan de geluidslekken? Misschien heb je een valdorpel nodig om de akoestiek in de ruimte te waarborgen.

Deurbeslag:

Denk je bij de deuren ook aan het deurbeslag? Sloten en grepen zijn eenvoudig mee te leveren zodat je de wanden altijd 100% kunt opleveren.
Het grote voordeel van een totaal assortiment en de kracht van Techmo-ser Nederland.

Montage
Montage van een volglaswand is relatief eenvoudig. Je hebt maar een kleine verscheidenheid aan producten op de bouw. De volglaswand is bedacht met de visie van een
afbouwbedrijf. Dit houdt in dat montagegemak en bouwsnelheid hoog in het vaandel staan. Een gesloten glazen wand bestaat bijvoorbeeld in totaal maar uit zes onderdelen.
Simpel en doeltreffend!
Dit soort wanden vergt echter wel wat precisie qua inmeten en montage. Een glaspaneel snijden we natuurlijk niet even zo bij en de maatvoering is dus wel belangrijk.

Nieuw in ons assortiment: Pro variant.

Mooier, strakker en chiquer
In onze nieuwe profielen zijn de rubbers
verdekt weggewerkt. Hierdoor komt de
kleur van de profielen beter tot zijn
recht, krijg je een strakker geheel en
uiteindelijk een mooier eindresultaat.

Verbeterde geluidsisolatie en hogere
doorval
De Pro variant met 66.2 silence glas
heeft een geteste geluidsisolatie tot
38 dB en een doorvalbeveiliging van
3500 mm hoog.

Nog eenvoudiger te monteren
Doordat alle rubbers al vooraf in onze
productie worden gemonteerd, hoeft
dit op de bouw niet meer te gebeuren.
Montage van de wand gaat hierdoor
simpel en supersnel!

Technische specificaties
Glasdikte: 66.2 (12 mm)
Geluidsisolatie: Tot 38 db*
Doorvalwaarde: 3500 mm
Praktisch: Mét voorgetrokken rubbers
*Met Safe Sound Control glas.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Onze medewerkers verstrekken u graag de informatie die u wenst en ondersteunen u van A tot Z.
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Wand- en dakpanelen - Akoestische panelen

Polystyreen

Zelfdragend, brandveilig sandwichpaneel voor
wandconstructie met steenwolisolatie en een
geperforeerde zijde voor akoestische absorptie.
Geschikt voor verticale en horizontale plaatsing.

De panelen worden gebruikt om buitenmuren en
interne scheidingswanden te construeren.
De panelen kunnen zowel verticaal als horizontaal
gemonteerd worden. De kern van het paneel
bestaat uit geëxpandeerd polystyreen van
12,5 kg / m³. Polystyreenpanelen worden
gekenmerkt door een uitstekende thermische
isolatie en een laag gewicht.

Toepassingen:
• Bouw van akoestisch isolerende en
absorberende schermen
• Omkastingen,
• Binnen- en buitenwanden
• Cabine
• En meer …
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Wand- en dakpanelen - Polystyreen

Akoestisch geperforeerde panelen

Eigenschappen:
Coating:
Polyester coating 25µ
Kleur:
RAL 9002
Vulling:
Steenwolisolatie met verticaal
georiënteerde vezel,
Dichtheid 100 kg/m³ Zwart
glasvezelvlies
Binnen plaat: Gegalvaniseerde plaat van 0.6mm,
voorzien van polyester coating
25 Mu met perforaties van 3mm
h.o.h. 5mm
perforatiegraad van 33%
Geluidsisolatie: De verkregen isolatiewaardes:
Rw = 31.5-33dB voor de 50, 80
en
100mm dikke panelen.
Lengte:
6.000 / 7.000mm
Breedte:
1.000mm
Dikte:
50 | 80 | 100 mm

Toepassingen:
• Industriële gebouwen,
• Opslaghuizen en logistieke centra,
• Koelcellen en diepvriezers,
• Commerciële gebouwen en kantoren,
• Voorzieningen in de voedingsindustrie,
• Agrarische objecten
• Sporthallen.
Eigenschappen:
Coating:
Polyester coating 25µ
Coating opties: Verschillende toepasbare
coatings
Kleur:
RAL 9002 (Grijswit)
RAL 9010 (wit)
Andere kleuren op aanvraag
Profilering:
Diverse mogelijkheden
Plaatdikte:
0.5 mm
Isolatiewaarden: 0,77-0,20 W/m²K
Vulling:
Polystyreen
Lengte:
van 2.000 – 10.000 mm
Dikte (mm):
50 | 80 | 100 | 120 | 150| 200
Paneel dikte voor dak is afhankelijk van de
overspanning!

Wand- en dakpanelen - PIR

Wand- en dakpanelen - Steenwol

PIR

Steenwol

De panelen worden gebruikt om buitenmuren en
interne scheidingswanden te construeren.
De panelen kunnen zowel verticaal als horizontaal
gemonteerd worden. De kern van het paneel
bestaat uit polyisocyanuraatschuim (PIR) met een
totale dichtheid van 40 kg / m³.
PIRpanelen worden gekenmerkt door zeer goede
isolerende eigenschappen.

De panelen worden gebruikt om buitenmuren en
interne scheidingswanden te construeren.
De panelen kunnen zowel verticaal als horizontaal
gemonteerd worden. De kern van het paneel
bestaat uit minerale wol met een totale dichtheid
van 100 kg / m³.
Steenwolpanelen worden gekenmerkt door hoge
brandclassificaties

Toepassingen:
• Industriële gebouwen,
• Opslaghuizen en logistieke centra,
• Commerciële gebouwen en kantoren,
• Scheidingswanden, technische ruimtes
• Voorzieningen in de voedingsindustrie,
• Agrarische objecten
• Sporthallen.

Toepassingen:
• Industriële gebouwen,
• Opslaghuizen en logistieke centra,
• Commerciële gebouwen en kantoren,
• Scheidingswanden, technische ruimtes
• Voorzieningen in de voedingsindustrie,
• Agrarische objecten
• Sporthallen.

Eigenschappen:
Coating:
Polyester coating 25µ
Coating opties: Verschillende toepasbare
coatings
Kleur:
RAL 9002 (Grijswit)
RAL 9010 (wit)
Andere kleuren op aanvraag
Profilering:
Diverse mogelijkheden
Plaatdikte:
0.5 mm
Isolatiewaarden: 0,59-0,19 W/m²K
Vulling:
PIR
Lengte:
van 2.000 – 15.800 mm
Dikte (mm):
40 | 60 | 80 | 100 | 120

Eigenschappen:
Coating:
Polyester coating 25µ
Coating opties: Verschillende toepasbare
coatings
Kleur:
RAL 9002 (Grijswit)
RAL 9010 (wit)
Andere kleuren op aanvraag
Profilering:
Diverse mogelijkheden
Plaatdikte:
0.5 mm
Isolatiewaarden: 0,66-0,20 W/m²K
Vulling:
Steenwol
Lengte:
van 2.000 – 10.000 mm
Dikte (mm):
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
| 180 | 200

Paneel dikte voor dak is afhankelijk van de
overspanning!

Paneel dikte voor dak is afhankelijk van de
overspanning!

Techmo-ser Nederland |  +31(0)114-851 766 |  verkoop@techmo.nl |  www.industriewanden.nl /www.schoneruimtes.nl

Wand- en dakpanelen - Transparante Bouwelementen
Polycarbonaat (PC) is een glashelder hoog slagvast thermoplast.
In vergelijking met de gangbare industriële beglazingssystemen
bieden de Techmo transparante elementen een optimale thermische isolatie.
De in het systeem ontwikkelde mes/groefverbinding maakt een nagenoeg
luchtlekvrije toepassing mogelijk.
Door uitvoerige testen halen de 50 mm transparante elementen een reductie van 23Db, welke d.m.v. meervoudige toepassing of paneelvulling verdere
geluidswering realiseerbaar is.
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Lichtbouwelementen worden middels een onverbrekelijk verbonden toplaag uit polycarbonaat beschermd tegen UV-straling die middels coëxtrusie in één
productiegang wordt aangebracht.
Deze methodiek brengt als voordeel
•
geen kans op delaminatie
•
gelijk uitzettingsgedrag van basismaterialen toplaag
•
toplaag met gelijke slagvaste eigenschappen
•
koudbuigen in kleine radius is mogelijk

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers verstrekken u graag de informatie die u wenst en ondersteunen u van A tot Z.

Niets is standaard!
Geef uw wensen door en wij maken voor u een prijs.
Heeft u een wandopstelling in gedachten? Mail een schets naar ons door en wij maken voor u een tekening.
Na goedkeuring van de tekening door u, maken wij de offerte compleet.
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