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Een nieuw alternatief
voor metalstud
BIA SCHEIDINGSWANDEN 70 MM GIPS
BIA heeft zijn assortiment uitgebreid met scheidingswanden van 70 mm. Het paneel is samengesteld uit twee platen van 9,5 mm gips AK verlijmd
op een kern 50 mm. Hierdoor ontstaat er een totale
dikte van 70 mm wat een standaard maat is voor
de bouw- als renovatiemarkt. Door de panelen smal
te houden “600 mm”, kunnen de panelen eenvoudig
in de goederenlift verplaatst worden.

De voordelen op een rij
•	Lichtgewicht en door één
persoon te monteren
•	Tijdsbesparing door snelle
montage “niet schroeven”
•	Ruimte voor bekabeling van
elektra, data en telefoon
•	Bouwen volgen het circulair
bouwsysteem
•	Hergebruik van materialen

Productnaam/ typernummer
Bia scheidingswanden 70 mm gips
Afmetingen
Paneelhoogte : 2600-, 3000 mm
(overige afmetingen op aanvraag)
Paneelbreedte: 600 mm
Wanddikte: 70 mm
Kerndikte: 50 mm
Materiaal		
2 x gips 9,5 mm AK of VKF
Plaatafwerking
Onbehandeld

door gebruik van gerecycled
karton en FSC hout
• Levering op wegwerp pallet
Standaard
plaatafwerkingen
• Gips
• Fermacell
• MDF
• Spaanplaat

Kantafwerking
AK of VKF
Brandvertraging
20 min
Decibel
31
Bouwtechnische
Geen bijzondere eisen
Duurzaamheid
Zijn volledig recyclebaar
Esthetische aspecten
Geen bijzondere eisen

Standaard
buitenafmetingen
De BIA Systeemwanden zijn ook
verkrijgbaar in de volgende buitenafmetingen; 60 mm, 65 mm,
70 mm, 75, mm, 100 mm en
105 mm. Spaanplaat is verkrijgbaar in diverse buitenafmetingen.
Oplossing prefab deur
en kozijn
BIA heeft een oplossing bedacht
voor een prefab deuropening,
dit om de bouwsnelheid te
bevorderen. Voordelen van een
prefab oplossing: geen zaagwerk, geen stof en sneller te
bouwen zonder faalkosten van
het verkeerd inzagen.
Werkwijze
Vooraf zorgen wij dat de twee
panelen worden ingezaagd en
het kozijn wordt voorzien van
een passende montagelat op
het kozijn dat in het paneel valt.
Tevens leveren wij het
bijpassende kozijn met deur
compleet met hang- en
sluitwerk. U hoeft alleen nog
de klink te bevestigen

Als producent van scheidingswanden werken wij volgens het
circulair design principe:
Gedachtegoed is het hergebruik
van de wanden met minimaal
verlies. Door dit principe toe te
passen kunnen de gebruikers
van de werk- of huurruimtes zelf
de ruimte indelen naar eigen
inzicht, wat een groot voordeel
kan zijn voor de gebruiker.
Door eenvoudige demontage
zijn de systeemwanden
herbruikbaar voor nieuwe
toepassingen. In korte tijd zijn
lege ruimtes omgetoverd tot
complete kantoor- en
wooneenheden.

Circulair transformeren
BIA Systeemwanden heeft de
oplossing in de flexibiliteit van
herindeling van ruimtes.

Gewicht
Vanaf 11.00 kg/m2
Levertijd
Uit voorraad
Onderhoud
Geen bijzondere eisen
Logistiek
30 panelen op een pallet
Toepassing
De 70 mm scheidingswanden zijn uitermate
geschikt voor nieuwbouw als renovatiemarkt.

Verwerking
Geen bijzondere eisen
Arbo eisen
Geen bijzondere eisen
Meer informatie
www.bia-systeemwanden.nl

