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VOLG ONS OP:

Deze systeemwand kun je gegaran-
deerd probleemloos en gemakkelijk 
verplaatsen, veranderen of uitbreiden. De 
Obiwand kent nauwelijks beperkingen 
en biedt talloze mogelijkheden voor een 
ontwerp naar eigen voorkeur.

De Obiwand is een zeer flexibele 
systeemwand die je op diverse manie-
ren kunt afwerken. Bijvoorbeeld met 
een gipspaneel, kleurrijk vinyl, prachtig 
houtfineer of een gemelamineerde 
spaanderplaat in verschillende designs. 
Daarnaast zijn er heel veel mogelijkheden 

om glas- en deurkozijnen, schuifloketten 
en deuren toe te passen. De verwerking 
van deze wand in combinatie met het 
intelligente H-profiel is zeer montage-
vriendelijk, simpel en gaat 30% sneller 
dan traditioneel bouwen.

EINDELOOS COMBINEREN
Een gesloten Obiwand kun je op talloze 
manieren combineren met diverse 
soorten glas- en deurelementen. Deze 
zijn leverbaar in vele varianten, zoals 
volledig transparante elementen, voorzien 
van gelaagd glas. Maar ook enkel of 

dubbel beglaasd, met of zonder geïnte-
greerde lamellen. Wil je de naam van 
jouw organisatie of een logo op het glas? 
Dat is geen enkel probleem. De keuzemo-
gelijkheden zijn bijzonder groot. Dezelfde 
keuzevrijheid geldt ook voor het kiezen 
van deuren, in glas of hout, in diverse 
kleuren en structuren. De Obiwand 
kun je in nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever flexibel en snel monteren. 
Deze wand is een bijzondere aanwinst 
voor elk interieur.

Flexibele en dynamische 
organisaties willen een inrichting 
die aansluit op hun visie. De 
Obiwand is vrijwel overal toe te 
passen, in allerlei uitvoeringen. 
Dit systeem geeft elk interieur 
een strakke uitstraling, is 
eenvoudig te monteren en helpt 
om de uitvoering van projecten 
succesvol te maken. 

   Diverse praktische accessoires.

   Een mooie folie maakt het geheel af.

Obiwand systeemwand
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Service, kwaliteit en leveringssnelheid 
vinden wij van essentieel belang. Met een 
compleet leveringsprogramma en onze 
eigen vrachtwagens spelen wij in op de 
toenemende vraag naar snelle, correcte 
levering en esthetisch hoogwaardige 
kwaliteitsproducten.

De Obiwand, onze aluminium systeem-
wand, is één van onze bekendste produc-
ten. Daar zijn we trots op! Daarnaast 
ontwikkelt en genereert Obimex nieuwe 

producten om klanten optimaal van 
dienst te kunnen zijn.

Ons verkoopteam trainen wij iedere 
maand in samenwerking met de belang-
rijkste producenten. Hierdoor beschik-
ken onze medewerkers altijd over de 
benodigde vakkennis om correct en goed 
advies te geven. Zo bieden we de juiste 
oplossingen op het gebied van plafonds, 
wanden en verlichting.

VOLG ONS OP:

Obimex uit Almelo is dé groothandel op het gebied van de  
binnenafbouw en biedt een bijzonder uitgebreide voorraad aan  
producten en materialen. Wij leveren plafonds, wanden en verlichting 
aan afbouwbedrijven in heel Nederland. Vandaag bestellen is morgen 
op de bouw aanwezig.

Obimex is bewust bezig om zo 
duurzaam mogelijk te opereren 
binnen de Nederlandse afbouw 
en dit zullen wij in de toekomst 
steeds verder gaan doorvoeren.

Zo voldoen onze vrachtwagens bijvoor-
beeld aan de nieuwste eisen voor milieu-
zones, rijden we zo veel mogelijk met 

elektrische auto’s en is ons dak verduur-
zaamd met 546 zonnepanelen.

In lijn met deze strategie heeft Obimex 
op beleidsniveau besloten om invulling 
te geven aan duurzaamheid door o.a. het 
certificeren op basis van de FSC ® en 
PEFC ™ standaarden.

OBIMEX EN DUURZAAMHEID

AL SINDS 1975  
KLANTGERICHT EN 
MET PASSIE VOOR  
DE AFBOUW

“ OBIMEX STREEFT ERNAAR 
OM EEN MARKTBEPALENDE, 
BETROUWBARE VOORKEURS
PARTNER TE ZIJN.”

  Collin Nijkamp, bedrijfsleider Obimex
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“ DE COMBINATIE  
VAN FLEXIBILITEIT  
EN HELDERHEID  
GAF DE DOORSLAG.”

OVER QUADIRA
Quadira uit Veghel helpt organisaties 
wereldwijd bij het eenvoudig en flexibel 
verbinden, opmaken en delen van documen-
ten uit ERP-systemen.

OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
De organisatie heeft de voorkeur gegeven 
aan onze volglas systeemwand (Obi 600). 
De profielen van deze systeemwand zijn 
gepoedercoat in RAL 9011. Als aanvulling 
heeft de onderneming gekozen voor 55.2 
veiligheidsglas. Om te zorgen voor eenheid 
is het hang- en sluitwerk ook op kleur 
geleverd. De uitstraling van het geheel is 
heel mooi. De dwarswanden in de ruimtes 
zijn gemaakt van metal stud profielen met 
gips, die in het werk zijn afgewerkt.

QUADIRA
HELDER, LICHT
EN INDUSTRIEEL
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BTC DIRECT
TRANSPARANTE 
VOLGLASWANDEN
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OVER BTC DIRECT
BTC Direct is een snelle, gemakkelijke 
en vooral veilige broker in cryptovaluta. 
De organisatie is sinds 2013 actief en is 
daarmee één van de oudste bitcoinbe-
drijven van Europa. Hun core business 
is gericht op het kopen en verkopen van 
bitcoins, altcoins en andere blockchain 
assets voor iedereen. 

OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Binnen de onderneming staan duidelijk-
heid en inzichtelijkheid voorop. Daarom 
heeft BTC Direct gekozen voor een 
transparante Obi 600 volglaswand in 
5.5.2. gelaagd glas, gemonteerd in blank 
geanodiseerde profielen. De keuze is 
gevallen op een hardglazen deur met 
een geanodiseerd kozijn. Om een hogere 
geluidsisolatie (dB-waarde) te halen, is 
dubbelzijdig akoestisch tape tussen het 
glas geplakt. 

De creativiteit van BTC Direct uit zich in onverwachte 
toepassingen. De wanden gebruiken ze op een heel inven-
tieve manier. Ze dienen namelijk ook als planning board 
of voor procesvisualisatie. Let ook eens op de prachtige 
tekeningen die medewerkers en kinderen van collega’s op 
de wanden hebben gemaakt. Geweldig, toch?

   Obi 600 volglaswanden met geanodiseerd profiel



Onze Obiwand is vanuit de prak
tijk ontworpen. Toen we enkele 
decennia geleden zagen hoe 
andere systeemwanden werden 
gemonteerd, wisten we dat dit 
beter, sneller en gemakkelijker 
kon. Zo ontstond de Obiwand 
in 1998. Uitgangspunt bij het 
ontwerp van deze systeem
wand, zowel toen als nu, is om 
een mooie esthetische wand te 
creëren, die tevens gemakkelijk 
te monteren is. Zodat afbouwers 
en specialisten een heel mooi 
product kunnen presenteren aan 
hun opdrachtgevers. 

De wand is continu in ontwikkeling. 
Daarom monitoren we altijd de behoef-
tes van onze klanten. Zo zagen wij al 
in een vroeg stadium dat optimalisatie 
van de wand mogelijk was door snellere 
montage. Hiervoor hebben wij in 2007 de 
aluminium H-profielen ontwikkeld. Door 
het gebruik van deze profielen kun je 
maatvaster werken met onze wanden en 
hoef je minder te schroeven. Dat maakt 
het grote verschil voor de afbouwer. 

TRENDS
Het spreekt vanzelf dat we met onze 
tijd meegaan! Actuele modetrends, de 
creatieve vrijheid van architecten, het 
gebruik door vastgoedbeheerders en 
veiligheidsnormen bepalen de ontwik-
kelingen binnen de bouw. Zo zien we de 
laatste jaren een verschuiving plaats-
vinden van vaste wanden naar transpa-
rante, heldere wanden. Veel glas, veel 
licht en een industriële look. Om aan 
deze ontwikkelingen tegemoet te komen 
hebben we in 2014 de Obi 600 ontwik-
keld en in productie genomen. Dit is een 
volledig glazen wand met een minima-
listische profilering. Als optie is deze 
wand tevens uitvoerbaar met optische 
profileringen met de uitstraling van stalen 
wanden. 

De wanden zijn toepasbaar in een 
grote verscheidenheid aan ruimtes. Wij 
ontvangen aanvragen voor kantoren, 
gangwanden en doorvalwanden, maar 
ook voor kantines, toiletruimtes, stand-
alone-units en magazijnwanden. Elke 
ruimte is anders en dit vereist iedere keer 
een individuele aanpak. Denk hierbij niet 

alleen aan visuele eisen, maar ook aan 
akoestiek in de ruimte. Daarom voldoen 
onze wanden aan de meest actuele 
normen qua geluidsisolatie, doorvalbe-
veiliging en veiligheid. In samenwerking 
met onze leveranciers van plafond- en 
wandakoestiek ontstaan er op deze wijze 
prettige ruimtes om in te werken. Dat 
maakt ons werk zo mooi!

FLEXIBEL
De flexibiliteit bij de montage van de 
wanden, maar ook de eenvoudige 
demontage vormen voor veel klanten een 
groot pluspunt. Deze maken de Obiwand 
namelijk tot een extreem duurzaam 
product. Groeit je bedrijf? Dan pas je met 
gemak de ruimtes van het gebouw aan 
en kun je de materialen recyclen. Alle 
materialen zijn herbruikbaar. 

Al met al is de Obiwand een product waar 
wij zeer trots op zijn! We hopen dat je 
een goed beeld hebt gekregen van onze 
wanden. Wil je iets vragen? Wij staan 
graag voor je klaar! 

INTERVIEW VOLG ONS OP:
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In gesprek met Collin Nijkamp, bedrijfsleider bij Obimex.

“ DE OBIWAND  
IS EEN PRODUCT 
WAAR WE TROTS 
OP ZIJN.”

  Met veel glas en industriële looks haakt  
de Obiwand slim in op de huidige trends.

“ ONZE WANDEN  
VOLDOEN AAN  
DE ACTUELE  
NORMEN QUA 
GELUIDS ISOLATIE, 
DOORVAL- 

BEVEILIGING EN 
VEILIGHEID.”
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DIVIANDE
VOLGLAS ALS  
STIJLVOLLE BASIS
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OVER DIVIANDE
Diviande is een internationale, vooruitstre-
vende producent van hoogwaardig vlees. De 
onderneming portioneert kwaliteitsvlees en 
verpakt dit vacuüm. De nieuwe locatie van 
het bedrijf is sinds februari 2018 in gebruik. 
Het is een prachtig gebouw, dat voldoet aan 
de eisen van BREEAM-NL op het niveau 
Excellent.

PORTFOLIO
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OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
In het pand is onze Obi 600 volglas-
wand geplaatst. Deze is uitgevoerd in 
een glasdikte van 55.2 gelaagd glas en 
profielen in RAL 7016. Dit is een prach-
tige antracietgrijze kleur, heel donker, 
bijna zwart. De volglaswanden zijn 
zowel op de begane grond als de eerste 
verdieping geplaatst. Hierdoor zijn de 
verdiepingen helder en ruim en komt er 
veel daglicht binnen. 

Als tussenwanden dienen metal stud 
wanden met gips, strak afgewerkt door 
de afvoeger en schilder. Een glazen 
T-splitsing vormt de aansluiting van de 
gipsen dwarswanden op het glas. Ofwel: 
een dwarswand van gips. Op het eind 
is een 500 mm glaswand bevestigd, die 
door middel van een tape aansluit op de 
glazen gangwanden. 
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OVER ULTRAPAK
Ultrapak is dé leverancier van hoogwaar-
dige verpakkingslijnen. De onderneming 
biedt een uitgebreid programma en 
onderscheidt zich vanwege kennis, 
ervaring en adviezen. Ultrapak levert 
en onderhoudt al 25 jaar machines en 
systemen. Deze sluiten volledig aan op 
de wensen van professionele gebruikers, 
met name in de food industrie.

ULTRAPAK
GROOTS EFFECT 
DOOR STAPELEN

18 19

“ DE GANGEN OGEN 
RUIMER DOOR DE 
GLAZEN ELEMENTEN 
HORIZONTAAL  
TE STAPELEN.”

OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Voor de kantoren is gekozen voor de 
Obiwand gecombineerd met gipswanden, 
met een dikte van 100 mm. De Obiwand 
is uitgevoerd met glazen elementen 
voorzien van gelaagd glas 33.1 en 
versmalde profielen van 17 mm. De kleur 
is RAL 9007, een grijze aluminiumkleur, 
die een eenheid vormt met de vloer. Het 
visuele effect van de op elkaar gesta-
pelde glazen elementen is groots. 

Op de eerste verdieping is de gangwand 
van de kantoren volledig opgetrokken uit 
glazen elementen die doorlopen tot aan 
het systeemplafond. Hierdoor is de gang 
helder, licht en transparant. De deuren en 
kozijnen zijn verdiepingshoog en voorzien 
van elektrische sloten die je kunt bedie-
nen met een druppelsleutel.
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“ DE GLASELEMENTEN 
MET ZWARTE  
PROFIELEN  
COMBINEREN PERFECT  
MET ONZE INRICHTING.”

FIREX
WARME EN STOERE 
UITSTRALING
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OVER FIREX
FireX is een groothandel in brandveilig-
heid. Het in Nijmegen gevestigde bedrijf 
beschikt over een uitgebreid assortiment 
en is een echte denktank met ruim 20 
jaar kennis en expertise. 

OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Robuuste wanden passen uitstekend 
bij deze groothandel in brandveiligheid: 
groots, sterk en stoer. Deze wanden 
bestaan uit glaskozijnen van 31 mm met 
gelaagd glas 33/1. De aluminium profie-
len zijn uitgevoerd in RAL 9011. 
De volglas deuren zijn verdiepingshoog 
gemonteerd. De aluminium profielen in de 
kleur zwart combineren uitstekend met 
de houten meubels en kasten en zorgen 
voor een warme en stoere uitstraling. 



Gert Jan ontwerpt prachtige, creatieve 
interieurs voor de residentiële en 
zakelijke markt. Bij de uitvoering van het 
project Diviande in Veenendaal maakte 
hij voor het eerst kennis met de Obiwand 
van Obimex. Hij was onder de indruk van 
de mogelijkheden van dit systeem.

ONTWERP
“Het vormgeven van een interieur is een 
boeiend traject van gesprekken voeren, 
luisteren naar de wensen en eisen van de 
klant en dit vertalen naar een passende 
inrichting”, vertelt Gert Jan. “Vanuit dit 
uitgangspunt gaan we aan de slag.” 

Comfort, werkbaarheid en een prettige 
werkomgeving voor medewerkers 
staan daarbij centraal. “Onze klanten 
kiezen vaak voor een aangename, 
huiselijke sfeer. Logisch als je bedenkt 
dat medewerkers meer tijd op kantoor 

doorbrengen dan thuis.

Daarbij wordt goed gekeken naar het 
gebruik van een ruimte. Een entree, 
bedrijfsrestaurant, kantoor of een 
vergaderruimte vragen om een andere 
inrichting. Ruimtes moeten inspire-
ren en mensen moeten zich prettig 
voelen. Dat wordt in grote mate bereikt 
door werkbaarheid, o.a. klimaat en 
geluidaspecten. Een flex-werkplek of 
een open kantoor vraagt om een andere 
inrichting en geluidsisolatie dan het 
kantoor van een advocaat.” Wanden en 
plafonds spelen hierbij een belangrijke rol.

In veel kantoren zien we tegenwoordig 
glas, om het open karakter te creëren 
en optimaal gebruik te maken van 
daglicht en zichtlijnen in de ruimtes. 
Wij merken dat hierdoor een andere 
dynamiek ontstaat. Mensen weten elkaar 

makkelijker te vinden, bezoekers ervaren 
bedrijvigheid en openheid en zo wordt het 
interieur veel meer.

OBIWAND
Bij het ontwerpen biedt de Obiwand ons 
talloze inspirerende mogelijkheden om 
ruimten vorm te geven. Neem bijvoor-
beeld de 100 mm dichte systeemwand, 
zoals de Obi 100 met gips en de Obi 
300 met glaselementen of de slanke, 
minimalistische Obi 600 volglaswand. 
Gert Jan: “Met het assortiment zijn heel 
uiteenlopende ontwerpen mogelijk. De 
Obiwand gebruiken we vaak in combi-
natie met een metal stud wand, die we 
vervolgens volledig afwerken en schilde-
ren.” Dit soort wanden zijn ook te krijgen 
bij Obimex.

“Wij schrijven slechts voor”, vervolgt 
Gert Jan. “De afbouwer moet de wanden 
uiteindelijk monteren. Dan is het wel zo 
prettig als de afbouwer met ons en de 
aannemer op één lijn zit. Bij Diviande 
was dit een mooie samenwerking met 
Dijkham Bouw en Brink Afbouwmontage 

uit Barneveld.” Dit afbouwbedrijf verwerkt 
de Obiwand al vele jaren en is volledig 
bekend met het hele assortiment van 
Obimex. 

AKOESTIEK
Op akoestiek heeft Gert Jan een duide-
lijke visie. Hij houdt altijd rekening met de 
functie van een ruimte en kiest mede op 
basis daarvan voor het meest geschikte 
plafondsysteem.

“Een slechte akoestiek kan een bron 
van irritatie zijn en kan de productiviteit 
belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan de 
slechte akoestiek in een restaurant. Je zit 
lekker te eten in een prachtige omgeving, 
maar je kunt elkaar bijna niet verstaan 
vanwege de gesprekken van de andere 
gasten.” Akoestisch spuitwerk is dan een 
goed alternatief.

Een ervaring bij een klant van ons met 
het vervangen van een systeemplafond 
door een nieuwe en betere akoestische 
systeemtegel leverde een verrassend 
effect op. De eerst zo onrustige sales-

afdeling waar een grote groep mensen in 
veel verschillende talen zitten te bellen, 
werd door de verandering ineens rustig 
en de resultaten gingen omhoog.

DUURZAAMHEID
“Systeemwanden bieden het voordeel 
dat ze snel en flexibel toe te passen 
zijn. Mocht het bedrijf groeien of 
interne verhuizingen doen, dan kunnen 
we eenvoudig opnieuw indelen en de 
bestaande wanden verplaatsen. Het 
onderhoud van dit soort wanden is 
gemakkelijk en de levensduur is lang.” 
Voor Gert Jan vormen systeemwanden 
dan een ideale keuze. Dit ondersteunen 
wij graag met passende oplossingen van 
Obimex. 

INTERVIEW VOLG ONS OP:
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In gesprek met Gert Jan Kramer, interieurarchitect en eigenaar van Accom Interieurs

“ BIJ HET ONTWERPEN 
BIEDT DE OBIWAND 
ONS TALLOZE 
INSPIRERENDE 
MOGELIJKHEDEN.”

Accom Interieurs, gevestigd in Amsterdam en Rhenen, is een begrip als 
het gaat om het ontwerpen en creëren van een sfeervolle omgeving om 
in te leven en te werken. Wij maken kennis met interieurarchitect en 
eigenaar Gert Jan Kramer en zijn interessante visie op systeemwanden.

Lees meer over dit project op pagina 16



BLOKLAND & VAN DUIN
CREËREN VAN RUST,  
LICHT EN PRIVACY

zoals de gezamenlijke keuken met de 
eetkamertafel.

OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Bij dit project is gekozen voor gestapelde 
glaskozijnen met een 17 mm profiel in 
kleur 7016, inclusief hardglazen deuren. 
De wanden zijn niet alleen toegepast 
om aparte ruimtes te maken, maar zijn 
ook gebruikt om een grotere ruimte op 
te delen. Het kantoor heeft een mooie, 
strakke uitstraling gekregen. En het aller-
belangrijkste: de klant is tevreden!

“ ERG TEVREDEN  
OVER HOE ER 
PRIVACY GECREËERD 
WORDT MET BEHOUD 
VAN EEN OPEN 
UITSTRALING.” 

Blokland & Van Duin is een admi
nistratiekantoor in Nijmegen. Dit 
bedrijf heeft een goede reputatie 
opgebouwd door zijn deskundige 
adviezen en actieve begeleiding 
en ondersteuning van onderne
mers in heel Nederland.

Het kantoor in Nijmegen heeft in 2017 
een grondige verbouwing ondergaan. 
Uitgangspunt hierbij was het creëren van 
rust, licht, een prettige werkomgeving 
en privacy. Daarnaast moesten ruimtes 
en materialen ook gezelligheid uitstralen, 

PORTFOLIO VOLG ONS OP:
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OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Voor het hoofdkantoor wilde Purdey graag 
een ‘retro’ wand in staal. Dit hebben we 
gerealiseerd met de Obi 600 volglaswand. 
Er is 55.2 veiligheidsglas toegepast in 
combinatie met gepoedercoate profie-
len in zwart (RAL 9011). Een aluminium 
plakstrip gelijmd over de glasaansluitingen 
zorgt voor de gewenste ‘retro’ uitstraling. 
De belijning is horizontaal. Het hang- en 
sluitwerk is ook in de kleur 9011 gespo-
ten. Zo lijkt het net alsof er een glaswand 
staat met ‘ouderwetse’ stalen profielen.

PURDEY
STIJLVOLLE RETRO 
WAND MET VOLGLAS

“ OM TE ZORGEN VOOR EEN 
RETRO UITSTRALING IS ER 
OVER DE AANSLUITINGEN 
EEN PLAKSTRIP GELIJMD.” 

OVER PURDEY
Het Nederlandse modemerk Purdey 
staat voor tijdloze mode en vrouwelijke 
elegantie. En dat is al zo sinds de opening 
van de eerste winkel in 1980. Met gevoel 
voor stijl, oog voor detail en liefde voor 
het product ontwerpt en ontwikkelt 
de onderneming al meer dan 35 jaar 
stijlvolle en draagbare collecties, die hier 
exclusief verkrijgbaar zijn.
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OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Op het kantoor in Veghel zijn ruimtes 
heringedeeld. Er zijn een spreekkamer, 
vergaderruimte en leslokaal gekomen. 
Deze ruimtes zijn ingedeeld met een 
combinatie van onze Obi 100 en  
Obi 300 wanden.

De dwarswanden, die de verschil-
lende ruimtes van elkaar scheiden, zijn 
uitgevoerd in Obi 100 met beplakte 
gipspanelen en isolatie. De gangwand 
is opgebouwd uit kleinere raamkozijnen 
met 17 mm profiel en dubbel glas. Deze 
kleine, gestapelde glaselementen sluiten 
horizontaal op elkaar aan door middel 
van een mannetje/vrouwtje-profiel. 
Hierdoor is horizontaal geen extra  
profiel nodig.

VINCI ENERGIES
WERELD IN  
VERANDERING

OVER VINCI ENERGIES
VINCI Energies richt zich op netwerken en 
integratie, optimalisatie van prestaties, 
energie-efficiency en data. De organi-
satie heeft als doelen het versnellen van 
de uitrol van nieuwe technologieën en 
het ondersteunen van twee belangrijke 
veranderingen: de digitale transformatie 
en de energietransitie. 

28 29

“ OBIWAND MAAKT HET 
EENVOUDIG RUIMTES  
OP TE DELEN.”
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OVER KRALE
Krale is een zeer bekwame specialist  
als het gaat om schietsport, jacht en 
airsoft. In de nieuwe, 1400 m² grote 
winkel vind je een bijzonder ruim  
assortiment aan nieuwe en tweedehands 
wapens, munitie, airsoft replica’s,  
accessoires en kleding. 

OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Voor de nieuwe winkel hebben we de Obi 
600 volglaswanden en Obi 100 dichte 
wanden geplaatst. De gangwanden van 
de kantoren, de vergaderruimte en de 
kantine op de verdieping zijn voorzien 
van glaswanden. De tussenwanden 
zijn uitgevoerd met 100 mm brede gips 
beplakte wanden in de witte kleur 2013, 
voorzien van isolatie en afgeklemd met 
witte aluminium kliklijsten. In de winkel 
is een aparte ruimte gemaakt met onze 
volglaswanden. Hier heeft Schietsport 
Krale een shooting range gemaakt. Echt 
een schot in de roos!



SUMMA COLLEGE 
HPROFIELEN VOOR 
SNELLE MONTAGE

OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Aan het Summa College heeft Obimex de 
Obiwand 300 verstrekt. Deze bestaat uit 
glazen elementen met veiligheidsglas en 
doorval-certificering. Dit certificaat is erg 
belangrijk, omdat de wanden zodanig zijn 
gepositioneerd dat Brainport in verschil-
lende units en lokalen is opgedeeld. Dit 
geldt ook op de verdieping. 

In de units zijn dichte Obi 100 wanden 
met beplakt gips in de kleur 2013 
gemonteerd. Alle wanden zijn opgebouwd 
met ons H-profiel, zodat je sneller kunt 
monteren. Al met al is dit een topproject! 

Het Summa College bestaat uit 
25 scholen voor middelbaar 
beroepsonderwijs. De 
onderwijsinstelling biedt ruim 
200 beroepsopleidingen aan 
via diverse leerwegen, op 
verschillende niveaus. Het 
college onderscheidt zich 
dankzij de actieve, persoonlijke 
begeleiding van studenten. 
Een gedeelte van het Summa 
College is in 2018 verhuisd naar 
Brainport Industries Campus  
(BI Campus) in Eindhoven. 

PORTFOLIO VOLG ONS OP:
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OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Voor dit project is gekozen voor een 
variatie van systeemwanden in opbouw. 
Dit bestaat uit een gestapelde casset-
tewand met een 17 mm profiel. De wand 
is omsloten door een onderprofiel, een 
bovenprofiel en netjes afgewerkt met 
kliklijsten. De cassettes zijn uitgevoerd 
met dubbel glas. De onderste 2 casset-
tes zijn in verband met de veiligheid 
opgetrokken uit 6 mm gelaagd glas en de 
bovenste 3 cassettes uit 2x4 mm blank 
floatglas. De deurkozijnen zijn voorzien 
van hardglazen deuren. Bij de entree 
is een systeemwand met een halfhoge 
gipsvinyl wand geplaatst. Hier bovenop is 
een glascassette met 6 mm glas gemon-
teerd. De grote spreekkamer heeft een 
dubbel deurkozijn met glasdeuren gekre-
gen. Zo kunnen ook grotere attributen en 
materialen naar binnen.

OVER VAN BON INSTALLATIES
Het familiebedrijf Van Bon Installaties - 
Technisch Beheer uit Heesch heeft zich 
in de afgelopen 63 jaar ontwikkeld tot 
een professionele onderneming op het 
gebied van advies, installatie en beheer 
van W-installaties. Dit bedrijf is gespeci-
aliseerd in elektrotechniek en werktuig-
bouwkunde. De locatie in Heesch biedt 
de juiste ruimte en omstandigheden om 
lokaal actief te zijn en daarnaast het 
werkgebied verder uit te breiden. 

VAN BON INSTALLATIES
ALLE WANDEN IN 
EEN PROJECT
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SEQUOIA & OAK 
EEN LICHTE EN 
WITTE RENOVATIE
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OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Aan Sequoia & Oak hebben we onze 
Obi 300 wanden geleverd. Deze 100 
mm dikke wand is opgebouwd uit witte 
raamkozijnen met een 31 mm profiel. 
De raamkozijnen staan in onze teruglig-
gende plint met bovenprofiel. Tussen de 
raamkozijnen staat een versmald metal 
stud profiel, waarop een omega en een 
kliklijst zijn geschroefd. Op de verdieping 
zijn er verschillen in hoogte. Daarom zijn 
enkele wanden uitgevoerd met bovenlich-
ten, terwijl andere wanden bestaan uit 
glaselementen die volledig doorlopen tot 
het plafond. 

Twee verschillende deuren zijn geplaatst. 
De grotere kantoren hebben dichte 
deuren gekregen, terwijl in de kleine 
spreekkamers deuren met een glasope-
ning G8 zijn geplaatst. Deze zorgen voor 
meer licht in de spreekkamers. Boven-
dien kun je nu goed zien of een ruimte 
bezet is.

SEQUOIA & OAK BUILDING
Op het FizzionParc in Apeldoorn staan de 
kantoorpanden Sequoia Building & Oak 
Building. Deze gebouwen zijn onlangs 
grondig gerenoveerd. Hier zijn onder 
andere een nieuw restaurant en verschil-
lende vergaderruimtes in gekomen. 
Obimex mocht meewerken aan de  
invulling van enkele kantoren. 

PORTFOLIO
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ICT RECHT
EIKEN, GOUDGEEL 
EN VOLGLAS
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OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Alles moest duidelijk en inzichtelijk 
worden, dat was de opdracht. Daarom 
is gekozen voor Obi 600 volglaswanden 
in 55.2 met zwarte profielen. De dwars-
wanden zijn uitgevoerd als gipswanden 
in combinatie met metal stud. Deze 
eindigen ca. 600 mm voor de gangwand. 
De aansluiting op de gangwand bestaat 
ook uit Obi 600. Vanuit elk kantoor kun 
je de hele gang zien. Extra comfortabel 
is dat het natuurlijke daglicht dankzij het 
gebruik van glas nog verder het pand in 
reikt.

OVER ICTRECHT
ICTRecht levert deskundig en praktisch 
juridisch advies op het gebied van ICT 
en privacy. De adviezen die de onderne-
ming geeft zijn duidelijk en begrijpelijk 
en onderstrepen de gedegen technische 
kennis. 

“ DOOR HET GEBRUIK  
VAN VOLGLASWANDEN 
REIKT DAGLICHT  
VERDER HET PAND IN.”
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VERLICHTING
Vrijwel nergens is de juiste verlichting 
zó belangrijk als op de werkplek. Goede 
verlichting maakt het verschil tussen 
wel of geen hoofdpijn, vermoeid of alert 
zijn en je futloos of productief voelen. 
Verlichting heeft een grotere invloed op 
onze gesteldheid en gezondheid dan 
veel mensen beseffen. Dankzij de juiste 
verlichting zijn we bijvoorbeeld minder 
vaak ziek. Bovendien draagt verlichting 
bij aan het comfort en de veiligheid. Je 
krijgt dus een betere werkplek!

Daglicht is de effectiefste ‘wekker’, 
omdat dit veel sterker is dan kunst-
licht. De sterkte van zonlicht op een 
onbewolkte dag bedraagt 100.000 lux 
en bij bewolking 1.000 lux. Een normaal 
verlicht kantoor moet het doen met 
ongeveer 500 lux. Architecten doen dan 
ook hun best om zoveel mogelijk daglicht 
het kantoor binnen te laten schijnen.

In kantoren is de verlichting meestal 
3000 of 4000 kelvin met een kleurecht-
heid van 80 (Ra-waarde). Bij het verlich-

ten van kantoorruimtes en werkplekken 
zijn er wettelijke verplichtingen waar 
je je aan moet houden. Zo moet er 
op een werkplek een verlichtingsni-
veau van minimaal 500 lux zijn op een 
bureauhoogte van circa 80 cm. In de 
rest van de kantoorruimte is 300 lux 
voldoende. 

WIL JE MEER INFORMATIE? 
Neem dan contact op met onze  
verkoopafdeling voor advies op maat.

Bij het ontwerp van verschillende ruimtes staan vaak vooral esthetische zaken in de belangstelling. Wat 
ziet er mooi uit? Dat is logisch, want het oog wil ook wat. Maar je ogen willen juist ontspannen kijken. En je 
oren willen geen stressoveruren draaien. Zaken zoals akoestiek en licht staan vaak pas op een tweede en 
derde plaats. Dit is volkomen onterecht. Wij zijn van mening dat het ontwerp van een kantoor moet bijdragen 
aan een prettige omgeving en een klimaat waarin medewerkers productief, comfortabel én gezond kunnen 
werken. Daarom willen we graag iets vertellen over het belang van goede akoestiek en het juiste licht. 

AKOESTIEK
Open kantoren, industriële ruimtes en 
de toepassing van materialen als staal, 
beton en glas. Dat is heel mooi en 
modern, maar erg hard qua materie. Wij 
zien in de kantorenmarkt minder hokjes 
en meer ‘open’ ruimtes verschijnen. Dit 
bevordert wellicht de communicatie en de 
samenwerking, maar versterkt tegelij-
kertijd geluidsoverlast van collega’s. 
Deze overlast staat op nummer één als 
storende factor in kantoren! 

EEN GOEDE AKOESTIEK IN HET  
KANTOOR KAN ONDER ANDERE:
  Het adrenalineniveau  

verminderen met 30%
  de motivatie verhogen met 60%

  prestaties en accuraatheid bij 
complexe taken tot 50 % verbeteren 

  hoofdrekenen verbeteren met 20%

Gedurende de werkdag vinden verschil-
lende activiteiten plaats op kantoor. 
Hierbij varieert per werkzaamheid de 
mate van concentratie. Bijvoorbeeld: 
bij vergaderingen, videoconferenties en 
telefoongesprekken. Bij het creëren van 
een succesvolle en gezonde geluidsom-
geving zijn drie factoren van belang. Deze 
komen samen in het begrip ‘activiteit 
gerelateerd akoestisch design’:
  activiteiten: de verschillende activitei-

ten die plaatsvinden in een ruimte
  mensen: wie voeren deze activitei-

ten uit (aantal mensen, leeftijd, hun 
behoeften)

  ruimte: wat zijn de eigenschappen van 
de ruimte (oppervlakte, vorm, volume 
en meubilering) 

Op basis van deze factoren kun je de 
ruimtes voorzien van absorberende en/of 
isolerende materialen. Bijvoorbeeld een 
geluidsabsorberend plafond met goede 
absorberende kwaliteiten op het spraak-
frequentiegebied en geluidsabsorberende 
schermen. Hiermee kun je medewerkers 
in groepen verdelen en geluidsversprei-
ding en verstoringen tussen werkplekken 
voorkomen.

“ GOEDE VERLICHTING MAAKT 
HET VERSCHIL TUSSEN 
WEL OF GEEN HOOFDPIJN, 
VERMOEID OF ALERT, 
FUTLOOS OF PRODUCTIEF.”

HET BELANG 
VAN AKOESTIEK 
EN LICHT
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In gesprek met Manon Huiskes: Sales, Interior Design en  

Projectmanagement bij Ditt. Officemakers

HET IS MOOI OM TE ZIEN 
DAT WANDTYPEN MEEGAAN 
MET DEZE TIJD EN DAT 
NIEUWE WANDSYSTEMEN 
OP DE MARKT KOMEN.

Wie zijn Ditt. Officemakers? 
Ditt. is Zweeds. Het betekent ‘voor 
jou’. We vonden het een toepasselijke 
naam voor ons bedrijf, omdat we voor 
jou ontwerpen en bouwen. En we iets 
hebben met Scandinavië, daar komen 
veel kwaliteitsmeubelen met een prachtig 
design vandaan. In Scandinavië doen 
we ideeën op voor onze ontwerpen. We 
zetten ons in voor inspirerende kantoor-
ontwerpen, die zorgen voor tevreden 
en gemotiveerde medewerkers die 
met plezier werken in hun nieuwe of 
vernieuwde kantoor. 
Wij ontwerpen en bouwen kantoren voor 
de mensen die er werken. Daarin is van 

alles mogelijk: van het ontwerp tot turn- 
key projecten. Bij de meeste projecten 
zijn we actief op basis van design en 
build. Dit houdt in dat we ontwerpen wat 
we bouwen en bouwen wat we ontwer-
pen. De basis van alles is een passend 
ontwerp. 

Manon Huiskes houdt zich voor Ditt. 
bezig met sales, interior design en 
projectmanagement. Tijdens mijn 
hbo-studie aan de Jan des Bouvrie 
Academie te Deventer ben ik beland bij 
Ditt. Destijds heette ons bedrijf nog ‘De 
Vastgoedinrichter’, later werd dat ‘SKEPP 
design+build’ en inmiddels zijn we ‘Ditt. 

Officemakers’. In mijn huidige functie kan 
ik een traject volledig oppakken. Ik werk 
bijna altijd aan design+build projecten. 

Hoe bepalen jullie de invulling  
van de binnenafbouw?
Meestal werken we in bestaande panden, 
waarvoor een nieuw ‘inbouwpakket’ 
nodig is. Vaak zijn deze gebouwen al 
casco of zelfs casco+. Hiervoor beden-
ken we een passend interieurontwerp 
en voeren dit vervolgens uit. Het gemid-
delde kantoor krijgt een systeemplafond 
en systeemwanden. Wij werken met 
de collecties van veel verschillende 
leveranciers. Onder andere de wanden 
van Obimex. Uit ervaring weten we dat 
de wanden die zij leveren goed zijn. De 
keuze voor een bepaalde wand verschilt 
natuurlijk per project: dit hangt af van 
onder andere de gebruikers, geluidseisen 
en natuurlijk het budget. 

Houden jullie tijdens het ontwerp
proces rekening met licht en 
akoestiek?
Ja, hier besteden we altijd aandacht aan. 
Licht is vaak een gegeven, omdat dit 
meestal al geregeld is op het moment dat 
we beginnen met onze werkzaamheden 
in een pand. Indien gewenst laten we 
een lichtmeting uitvoeren of een nieuw 
lichtplan maken. Het basislichtplan vullen 
we aan met decoratieve verlichting. 

Akoestiek is een belangrijke factor en 
gaat veel verder dan het plaatsen van 
wanden. Een goed wandsysteem is 
uiteraard belangrijk, maar het afschotten 
van kabelgoten of leidingwerk maakt ook 
veel verschil. In onze interieurontwerpen 
is geluid vaak een bepalende factor. We 
maken bewuste keuzes in afwerkingen, 
zoals stoffen, vloerafwerking of raambe-
kleding. Als we er zelf niet uitkomen, dan 
schakelen we hiervoor een gespeciali-
seerd bedrijf in.

Welke trends zijn zichtbaar in de 
binnenafbouw?
Al jaren willen mensen af van de 
‘hokjesstructuur’. Dit kan op verschil-
lende manieren. Glaswanden zijn erg 
populair, deze zijn er in veel typen en 
variaties. Bij Ditt. zijn we fan van minima-
listische glaswanden zonder tussenstij-
len. Deze hebben ranke profielen, vaak 
uitgevoerd in zwart. Glaswanden zorgen 
voor licht en transparantie, maar we 
moeten wel een minpuntje vermelden. 
Voor sommige medewerkers, die er niet 
bekend mee zijn, voelen glaswanden 
alsof hun privacy wordt ontnomen. Dat is 
een uitdaging die je goed kunt oplossen, 
bijvoorbeeld door maatwerk, signing en 
raambekleding toe te passen. Er is wat 
dat betreft heel veel mogelijk! 

De industriële stijl is een trend die al 
langere tijd mee gaat. Zo lang zelfs, dat 
ik denk dat deze trend waarschijnlijk op 
zijn einde loopt. In het kader van deze stijl 

gebruiken we vaak de traditionele metal 
stud wand. Verder bouwen we regelmatig 
koven onder het bouwkundig plafond met 
daaronder strak geplaatste glaswanden. 
Het mixen van deze stijlen is trouwens 
wel vernieuwend! 

Klassieke invloeden zien we op dit 
moment ook veel. Die zie je met name 
terug in de gebruikte materialen, zoals 
velours en marmer. Ook met wandsys-
temen kun je iets extra’s toevoegen. 
Denk aan dichte deuren met lijstwerk of 
lijstwerk aangebracht op wanden. 

Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde 
aanpak, maar zoek altijd naar een 
combinatie van verschillende stijlen en 
combineer dat met de uitstraling van 
de organisatie waarvoor wij het werk 
uitvoeren. Een kantoor is uiteindelijk een 
verlengstuk van een bedrijf en vormt een 
visitekaartje. Hiermee moet je rekening 
houden tijdens de ontwerpfase.

Welke positie hebben systeem
wanden in de binnenafbouw?
Systeemwanden zijn tegenwoordig niet 
alleen functioneel. Ze hebben steeds 
vaker een belangrijke esthetische functie. 
Er zijn zoveel opties om door middel van 
bepaalde typen wanden de gewenste 

sfeer neer te zetten. Het is mooi om te 
zien dat wandtypen echt meegaan met 
deze tijd en dat nieuwe wandsystemen op 
de markt komen. Ook op het gebied van 
deuren en deurbeslag zijn er momenteel 
veel mogelijkheden. 

Hoe ontwerpen we een prettige werkomgeving, mooie kantoren 
en inspirerende werkplekken? Dat vragen veel ondernemers 
zich af. Daarom hebben we ons licht eens opgestoken bij een 
expert in vastgoedinrichting. We spreken met Manon Huiskes van 
Ditt. Officemakers. Manon is interieurontwerpster en heeft zich 
gespecialiseerd in zakelijke huisvesting. 
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OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Enter is gevestigd in een studioverdie-
ping in Eindhoven. In de studio zijn op 
unieke wijze enkele kantoren en spreek-
kamers ontworpen. Zo zijn er kubussen 
opgebouwd uit metal stud en gips. In 
deze kubussen is vervolgens onze Obi 
600 volglaswand geplaatst. De profielen 
op de vloeren, wanden en plafonds zijn 
gepoedercoat in de kleur RAL 7044, die 
goed matcht met de kleuren van de vloer 
en de plafondeilanden. De deuren zijn 
verdiepingshoog uitgevoerd met HPL van 
Egger en afgewerkt met ronde rozetten.

OVER ENTER
Enter is gespecialiseerd in projecten in 
de high tech-industrie en is overtuigd 
van de kracht daarvan: die reikt verder, 
breder en maakt het leven gemakkelijker. 
Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, het 
milieu, automotive en de ruimtevaart. 
Binnen deze sectoren is hoogopgeleid 
technologisch personeel gedetacheerd. 

PORTFOLIO
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Na de afronding van alle werkzaamheden heeft Enter 
de volglaswanden met licht-transparante folie in felle 
kleuren laten beplakken. De ruimtes zijn vernoemd naar 
kenmerkende gebouwen in Eindhoven. 



FLEXOPLAST 
STILTE DANKZIJ 
SILENCE GLAS

Flexoplast in Harlingen produ
ceert flexibele verpakkingen 
voor de foodsector, kassen en de 
industrie.

Voor hun productielocatie in Harlingen 
wilde de onderneming hun werknemers 
van de productie een rustplek bieden. Om 
dit te bereiken is een volglaswand met 
een lengte van 15 meter in de produc-
tiehal geplaatst. De uitvoering in silence 
glas zorgt voor extra geluidsisolatie. 
Daarna zijn de vloer en plafonds aange-
past en is een oase van rust voor de 
medewerkers ontstaan. Eet smakelijk! 

PORTFOLIO VOLG ONS OP:
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FRITOM 
OPVALLENDE  
ACCENTEN
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OVER DE GEKOZEN MIDDELEN
Voor de inrichting van het kantoor 
heeft Obimex de Obi 600 volglaswand 
geleverd. Het aluminium is uitgevoerd in 
RAL 7016. Dit geldt niet alleen voor het 
vloer- , gevel- en plafondprofiel, maar 
zelfs voor het deurbeslag: krukken, sloten 
en scharnieren. Dit oogt als een prachtig 
geheel. Op enkele deuren zijn elektroni-
sche sloten gezet.

Het deurkozijn en de deuren vormen 
opvallende accenten. Deze zijn niet volle-
dig verdiepingshoog uitgevoerd, maar 
zijn 2800 mm hoog, met daarboven een 
klein, chique bovenlicht. Dit suggereert 
het effect van een deurkozijn dat los in de 
wand staat.

OVER FRITOM
Fritom vervult een regiefunctie in 
logistieke dienstverlening. De organi-
satie zorgt voor logistieke rust bij hun 
opdrachtgevers. Fritom is verantwoorde-
lijk voor de ontwikkeling, uitvoering en 
bewaking van logistieke processen.

“ DE DEURKOZIJNEN 
GAAN VOLLEDIG  
OP IN DE WAND.”

PORTFOLIO



OBIWAND SYSTEEMWAND

Het Obiwand systeem bestaat uit 3 soorten wanden; 
een gesloten en twee transparante wanden. Deze 3 
soorten zijn gemaakt om gecombineerd te worden, 
hierdoor kan je ruimtes samenstellen die exact aan 
je eisen voldoen. Daarnaast zijn panelen en profielen 
in diverse kleuren en uitstralingen af te werken.

OBIWAND SYSTEEMWAND

3 SOORTEN, 
EINDELOZE COMBINATIES

Uitstraling Gesloten

Wanddikte 100 mm

Type profiel Recht of afgerond

Kleur

Standaard:  
wit of geanodiseerd

Op aanvraag:
Alle RAL-kleuren (glans of mat)

Panelen

Gemelamineerde  
spaanderplaat

Met vinyl afgewerkte gipspanelen

Geluidsisolatie 41 dB

Uitstraling Transparant

Wanddikte 100 mm

Type profiel Recht of afgerond

Kleur

Standaard:  
wit of geanodiseerd

Op aanvraag:
Alle RAL-kleuren (glans of mat)

Panelen

Gelaagd glas 33/1

Blank float  
4 of 6 mm

Geluidsisolatie 40 dB

Uitstraling Transparant

Wanddikte 29 mm

Type profiel Recht (vaste maat)

Kleur

Standaard:  
geanodiseerd

Op aanvraag:
Alle RAL-kleuren  
(glans of mat)

Panelen

Gelaagd glas 44/2

Gelaagd glas 55/2

Geluidsisolatie 35 dB

Obi 100 
Dichte systeemwand

Obi 300 
Glaselementen

Obi 600 
Volglas wand

“ DE OBIWAND 
KENT NAUWELIJKS 
BEPERKINGEN 
EN BIEDT DE 
MOGELIJKHEDEN 
VOOR EEN ONTWERP 
NAAR EIGEN 
VOORKEUR.”

VOLG ONS OP:
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FINEER AFWERKING SPAANDERPLAAT:

WIT

KERSEN EIKEN

LICHTGRIJSDIEPGRIJS

Gemelamineerde  
spaanderplaat

OBIWAND KEUZEHULP VOLG ONS OP:
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ALUMINIUM PROFIELEN

GLASELEMENTEN
T.B.V. OBI 600

PANELEN

De Obiwand bestaat uit zichtbare aluminium profielen.  
Deze kunnen in elke RAL-kleur geleverd worden. 

Welk type glas wil je toepassen in  
de Obi 600 Volglaswand?

Als het gaat om het materiaal voor de panelen, hebben we keuze uit 2 soorten 
hoogwaardige materialen: gemelamineerde spaanderplaat of met vinyl afgewerkte 
gipsplaten. De kleurafwerkingsmogelijkheden zijn eindeloos.

STANDAARD WIT GEANODISEERD
RAL 9005  
FIJNSTRUCTUUR (MAT)RAL 9005 RAL 9010

Al onze profielen kunnen in elke RAL-kleur geleverd worden. Zie onze Obiwand kleurwaaier.

Ook mogelijk als whiteboard, op kleur of magnetisch.

Alle rapporten zijn te vinden op www.obimex.nl   * Opbouw wand volgens rapport Y1676-1-RA-002   ** Met glaswol isolatie 60 mm dik    
*** Met minerale wol in plafond en vloerprofiel   **** Met Silence folie tussen glas

RAL 9006

Type wand Geluidsrapporten (Max.) Brand (max.) Doorval

OBI 100 41 db ** 67 minuten *  ETAG 003 (Kiwa)

OBI 300 36 dB *** -  ETAG 003 (Kiwa)

OBI 600 35 dB **** -  ETAG 003 (Kiwa)

OBI 600 Volglas 44.2 OBI 600 Volglas 55.2

OBIWAND
KEUZEHULP

Overweldigd door alle mogelijkheden?
We maken het kiezen graag wat eenvoudiger. Op deze pagina vind je een 
overzicht van de onderdelen waarin een keuze te maken is. Alleen de meest 
gekozen opties zijn afgebeeld. Toch nog meer zien? Informeer dan bij je 
Obiwand leverancier.

DURAFORT GIPSVINYL AFWERKING:

2013

Deze kleuren zijn slechts een indicatie.
Zie de kleurwaaier voor alle mogelijkheden 
en de echte kleurweergave.

Deze kleuren zijn slechts een indicatie. Zie de kleurwaaier voor alle mogelijkheden en de echte kleurweergave.

Deze kleuren zijn slechts een indicatie.
Zie de kleurwaaier voor alle mogelijkheden 
en de echte kleurweergave.
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22162148

Gipspanelen  
met vinyl

GLASCASSETTES 
T.B.V. OBI 300

Wil je horizontaal gestapelde glascassettes of  
verticaal staande glaselementen?

*  Alle glastypes zijn als enkel-  
of dubbelglas verkrijgbaar.

*  Elke RAL-kleur mogelijk

TYPES GLAS*

GLASPROFIELEN

STANDAARD
 Blank float 4 of 6 mm
 Gelaagd glas 6 mm

SPECIALS
 Whiteboard glas
 Magnetisch glas
 Spiegeldraad

OBI 300
Gestapelde glascassettes

OBI 300
Staande glascassettes

AFDEKPROFIELEN

17 mm enkel glas

Aluminium kliklijst* met  
stalen omega of H-profiel

PVC afdekprofiel met stalen  
omega of H-profiel

PVC inlegbies met aluminium
omega of H-profiel

17 mm dubbel glas 31 mm recht enkel glas 31 mm recht dubbel glas Afgeronde profielen



OBIWAND KEUZEHULP VOLG ONS OP:

DEURBESLAGDEUREN
Kies het deurbeslag dat 
bij je deur past:

We bieden je drie soorten  
deuren aan in ons assortiment. 

OPTIES

  Glazen pendeldeur  

met kozijn

   Glazen pendeldeur  

zonder kozijn

  Glazen deur met  

aluminium kozijn

  Schuifdeur met rail  

(voor de wand)
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KLINKEN

HARDGLAZEN DEURBESLAG

DEUR AFMETINGEN*

HOPPE MARSEILLE
LOOPSLOT

HOPPE AMSTERDAM
KASTSLOT

HOPPE BONN
WCSLOT

HOPPE PARIS
PCCYLINDER

Glazen deur

Houten deur

Kader deur*

WIT GELAKT

HPL UNI

WIT

HPL HOUT FINEER

KLEURENOPTIES

 Honingraat deur

 Tubespaan deur

 Low weight deur

SOORTEN

 Stomp  Opdek

Breedte Hoogte

880 mm 2115 mm

930 mm 2315 mm

1030 mm (invalide) Verdiepingshoogte

54 55

* maten in goed overleg.

Een houten deur met glasopening is ook mogelijk. Bekijk de Formica waaier voor meer mogelijkheden.

STUDIO ALEA  
ALU, RVS OF FIJNSTRUCTUUR 

STUDIO OLIS  
ALU OF RVS

TGREEP  
T.B.V. PENDELDEUR

AFGERONDE GREEP  
T.B.V. PENDELDEUR

DEURSCHARNIEREN

HOUT STANDAARD
ALU OF RVS

CLARIT SCHARNIER
ALU OF RVS / ROND OF RECHT

MK8 SCHARNIER TENSOR SCHARNIER

OVERIGE

DEUR DRANGER DEUR STOPPER VALDORPEL CILINDER HOEKSLOT
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CE-MARKERING

GEKEURD DOOR KIWA
Kiwa behoort tot de wereldwijde 
top-10 op het gebied van testen, 
inspectie en certificering (TIC).

EEN VEILIG PRODUCT
De Obiwand is uitvoerig getest op 
brandveiligheid, gevaarlijke materialen, 
duurzaamheid en veiligheid in gebruik.

MAKKELIJKER HANDELEN 
Producten met een CE-markering  
moeten in alle Europese landen  
worden toegelaten.

UNIEK IN NEDERLAND
De Obiwand van Obimex is de enige 
Nederlandse systeemwand met deze 
in Europa verplichte CE-markering.

 

 

Obiwand systeemwand  
De enige in Nederland 
met CEmarkering!

Wil je hulp bij de keuze in de systeemwanden? Geen 
probleem! Onze medewerkers adviseren je graag. We 
maken graag een afspraak op locatie om samen te 
gaan kijken. Door inzichten op locatie, in combinatie 
met de originele tekening en de eisen op de bouw 
kunnen zij de optimale invulling adviseren.

Aan de hand van dit gesprek en de besproken invulling zullen onze 
medewerkers een passende offerte gaan maken. Jouw wanden 
laten tekenen? Geen probleem! Al jaren werkt Obimex met een 
maatwerkpakket, waarmee we onze systeemwanden technisch 
kunnen uittekenen. Wij tekenen de bovenaanzichten en vooraan-
zichten voor je. Hierdoor kunnen we je een realistisch beeld 
schetsen van het uiteindelijke resultaat.

ADVIES & TECHNISCHE TEKENINGEN

VOLG ONS OP:

Meer informatie?  T 0546 455 513  E info@obimex.nl
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Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

Telefoon (0031 (0)546) 45 55 13
verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL

Uw Obiwand specialist:


