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ONZE TWEE GLASWANDEN VERGELEKEN

OBI 600 PRO

OBI 600

Glasdikte:

66.2 (12 mm)

Geluidsisolatie:

Tot 36 db*

Geluidsisolatie:

Tot 38 db*

Doorvalwaarde: 3000 mm

Doorvalwaarde:

3500 mm

Praktisch:

Praktisch:

Mét voorgetrokken rubbers

Geen voorgetrokken rubbers

29 mm

37 mm

35 mm

27 mm

40 mm

BOVENPROFIEL

35 mm

35 mm

29 mm

52 mm

ONDERPROFIEL & KLIKLIJST

35 mm

56 mm

37 mm

ONDERPROFIEL & KLIKLIJST

37 mm

37 mm

55.2 (10 mm)

35 mm

37 mm

52 mm

Glasdikte:

Dezelfde uitstraling maar nóg eenvoudiger
te monteren, met verbeterde geluidsisolatie
en hogere doorval.
35 mm

35 mm

35 mm

37 mm

35 mm
De bewezen
standaard. Hoogwaardig
in kwaliteit en uitstraling.

35 mm

BOVENPROFIEL

29 mm

35 mm

35 mm

37 mm

35 mm

29 mm

35 mm

27 mm

40 mm

29 mm
56 mm

27 mm

* Met silence glas.
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37 mm

52 mm
40 mm

56 mm

29 mm

* Met Safe Sound Control glas.

52 mm
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OBI 600

VOLG ONS OP:

OBI 600
GELUIDSISOLERENDE
EN KITLOZE
VOLGLASWANDEN
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Wouda biedt een overtuigend antwoord op de eisen van vandaag:
‘Less is more’. Met die gedachte is de elegante OBI 600 volglaswand
ontwikkeld. Deze wand onderscheidt zich door beperkt profielgebruik
en minimalisme.
OBI 600 is een revolutie binnen de
wereld van volglazen scheidingswanden.
Het creëren van zeer transparante
wanden zonder het risico op kitresten of
een hinderlijke waas op het glas is nu
mogelijk. De glaspanelen zijn onderling
verbonden door middel van een tape.
Aan de boven- en onderzijde is het glas

geklemd in een aluminium profiel.
De glaspanelen worden in de profielen
afgeklemd met rubbers, 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.
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Glasdiktes

VOLG ONS OP:

HELDER
GELAAGD GLAS
ISOLEREND
EN OERSTERK
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De OBI 600 is verkrijgbaar in twee diktes: 55.2
en sinds kort ook 66.2. Beide glastypes voldoen
tot een bepaalde hoogte aan alle eisen van het
huidige bouwbesluit.

VERKRIJGBAAR
IN 2 DIKTES
55.2  66.2

Al onze glastypes zijn uitvoerig getest en goedgekeurd
op doorval en impact. Hierdoor zijn onze wanden ook
geschikt om te plaatsen bij een vide of trapgat. Uiteraard
zijn de wanden eveneens getest op hun akoestische
eigenschappen. Onze OBI 600 volglaswand voldoet met
55.2 tot 36 db. Zijn er hogere eisen? Dan kun je met
onze OBI 600 66.2 Pro een geluidsisolatie halen tot wel
38 dB!
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OBI 600 55.2
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DE BEWEZEN
STANDAARD
OBI 600 MET
55.2 GLASPANELEN
Onze basis voor prachtige glazen scheidingswanden. De OBI 600 volglaswand met een dikte van 55.2 is de bewezen standaard in de droge afbouw
en onze meest verkochte wand. Met geteste waardes in zowel geluids
isolatie als doorvalbeveiliging.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
35 mm

37 mm

Geen voorgetrokken rubbers

* Met silence glas.

BOVENPROFIEL
29 mm
29 mm

29 mm
35 mm

35 mm

27 mm

27 mm

40 mm

29 mm
40 mm

56 mm

Praktisch:

ONDERPROFIEL
& KLIKLIJST

52 mm

56 mm

Doorvalwaarde: 3000 mm

37 mm

37 mm
37 mm

GESCHIKT VOOR ELK
KANTOOR

52 mm
De OBI 600 55.2 is getest op geluidsisolatie, met een resultaat tot 36 dB. Natuurlijk
is ook de doorvalbeveiliging getest. Met
55.2 glas komen we tot 3200 mm. De
wanden kunnen dus wel tegen een stootje.
Op grond van deze testen zijn ze geschikt
voor bijna elk kantoor.

Tot 36 db*
35 mm
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OBI 600 glaswanden zijn niet moeilijk te
monteren, maar het vereist wel kennis en
kunde. Een volglaswand is een kwestie van
goed inmeten, opletten bij transport, het
juiste gereedschap gebruiken en voorzichtig
monteren. Wil je hierin wat advies? We staan
graag voor je klaar.

Geluidsisolatie:

35 mm

Met twee verschillende profielen
bouw je de hele wand. Eén profiel voor
boven, één profiel met kliklijst voor de
onderkant en de gevel. Zo simpel is het.
Natuurlijk in elke RAL-kleur te krijgen
die jij wilt!

EENVOUDIG
TE MONTEREN

55.2 (10 mm)

35 mm

35 mm

DE BASIS!

Glasdikte:
35 mm
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OBI 600 66.2 pro
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NIEUW IN DE FAMILIE
OBI 600 PRO MET
66.2 GLASPANELEN
Onze hoogwaardige OBI 600 heeft nu een Pro variant. Met een mooiere en
strakkere uitstraling en nóg eenvoudiger te monteren. Daarnaast heeft de
OBI 600 Pro een verbeterde geluidsisolatie en hogere doorvalbeveiliging.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Glasdikte:

66.2 (12 mm)

Geluidsisolatie:

Tot 38 db*

Doorvalwaarde: 3500 mm
Praktisch:

Mét voorgetrokken rubbers

* Met Safe Sound Control glas.

52 mm

35 mm

52 mm

52 mm

29 mm

37 mm

37 mm

37 mm
37 mm

35 mm

37 mm

35 mm

35 mm

35 mm
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!

BOVENPROFIEL

35 mm
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De OBI 600 Pro met 66.2 silence glas
heeft een geteste geluidsisolatie tot
38 dB en een doorvalbeveiliging van
3500 mm hoog.

ONDERPROFIEL
& KLIKLIJST

NOG EENVOUDIGER
TE MONTEREN

35 mm

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

37 mm

MOOIER, STRAKKER &
CHIQUER
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Deuren & Kozijnen
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1 TYPE KOZIJN VOOR
3 SOORTEN DEUREN
De OBI 600 heeft een universeel deurkozijn. Dit heeft als voordeel dat je alle
keuzevrijheid hebt als het om deuren gaat. Wil je een glasdeur, kaderdeur of
houten deur? Of een combinatie van? Alles is mogelijk!
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HPL-DEUR

GLASDEUR

KADERDEUR

OBI-BOX

Onze stompe houten uitiliteitsdeuren zijn verkrijgbaar in
vele verschillende HPL-designs. Ze hebben een kader
van meranti randhout en zijn eventueel geluidswerend
uit te voeren. Ben je op zoek naar een specifiek design?
Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden.

Glazen binnendeuren zorgen voor veel licht in de ruimte.
Ze geven een ruimtelijk gevoel en zorgen voor een
open geheel. Onze glazen deuren zijn gemaakt van
gehard glas. Denk je ook aan een eventuele valdorpel
op de deur? Een glazen deur is tevens uit te voeren als
pendeldeur.

Strak, modern en stijlvol. Een aluminium kaderdeur
heeft een slank aluminium profiel in de kleur van jouw
profielen. En een bijzonder fraai design! Daarnaast heeft
een kaderdeur uitstekende akoestische eigenschappen,
maximale transparantie en een prettige mate van
stevigheid.

Naast een deur heb je natuurlijk ook deurbeslag
nodig met de juiste scharnieren. Bij Wouda
combineren we dit in onze Obi-box. In deze boxen
zitten alle producten die je nodig hebt om de deur
af te hangen en sluitend te maken.
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Privacy en Decoratie

BEPLAK DE GLASPANELEN
MET FOLIE OF ZANDSTRAAL
CREATIEVE PATRONEN,
STRUCTUREN OF LOGO'S OM
PRIVACY TE CREËREN.
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DE OBI 600 GLASWAND WORDT MET VEEL
AANDACHT GEPRODUCEERD.
Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.
Samen komen we tot een optimaal resultaat.

T 0522 241345
E info@woudasysteemafbouw.nl
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Projectbegeleiding
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Wand 2 2352

UW WANDEN GETEKEND?
Bij Wouda werken we al jaren met een maatwerkpakket
waarmee wij onze systeemwanden technisch kunnen uittekenen. Hierdoor kunnen wij je een realistisch beeld schetsen
van het toekomstige resultaat.
Heb je een schets of een bouwkundige tekening? Samen
bepalen we de behoeftes en maken op die wijze een offerte op
maat. Deze offerte is voorzien van bovenaanzichten, vooraanzichten, materiaalstaat en natuurlijk de prijzen.
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Onze adviseurs maken graag een afspraak om
samen met jou op locatie te gaan kijken. Aan de
hand van de originele tekening kunnen wij de
optimale invulling adviseren. Naar aanleiding van dit
gesprek en de besproken invulling zullen wij je een
passende offerte doen.
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PROJECTBEGELEIDING
ONZE ADVISEURS STAAN
VOOR JE KLAAR!
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BIM
Wil jij je OBI 600 wand in een
3D-tekening? Achter de schermen
zijn we druk bezig om in de
toekomst onze OBI 600 glaswanden in een 3D-omgeving voor
voor je te kunnen uittekenen. Dit
doen wij in Revit met onze eigen
bibliotheek. Zo kunnen we je in de
toekomst nog beter van dienst zijn!
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Montage begeleiding
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ONTWIKKELD MET HET
OOG OP MONTAGEGEMAK

ONTDEK OOK ONZE
INNOVATIEVE TOOLS

Montage van een volglaswand is relatief eenvoudig.
Het vergt maar een kleine verscheidenheid aan
producten op de bouw. Wouda heeft de OBI 600
bedacht met de visie van een afbouwbedrijf. Dit
houdt in dat montagegemak en bouwsnelheid hoog
in het vaandel staan.

Bij Wouda kun je tevens innovatieve tools kopen waarmee je
de montage van het glaspaneel vergemakkelijkt, zoals een
tapegeleider of een glassluite.

Een gesloten wand bestaat bijvoorbeeld uit slechts zes
onderdelen. Simpel en doeltreffend! Dit soort wanden moet
echter wel met de nodige precisie worden ingemeten en
gemonteerd. Een glaspaneel snijden we natuurlijk niet even zo
bij en de maatvoering is dus wel belangrijk. Maar een ervaren
afbouwer zal hier zijn hand niet voor omdraaien.

Verpakt in een
handige koffer

Montagekussen

Glasratel

Tapegeleider

Schroevendraaier

OBIWAND ONDERDELEN

Afbouwreiniger

Glaswipper

Stelblokjes

Kozijnonderdelen

Vulblokjes

Eindkapjes
Lengteverbinders
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Kozijnrubberhulp

Glastape
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Trendy Retro profielen

VOLG ONS OP:

NIEUWE PROFIELEN
BIJ DE OBI 600
VOLGLASWAND

We zien het tegenwoordig overal: oude fabrieken die als industrieel erfgoed een nieuwe
bestemming krijgen, met behoud van hun
stoere uitstraling. Mede door deze ontwikkeling
heeft de oud-industriële look een hoge vlucht
genomen in zowel zakelijke als particuliere
interieurs. Obiwand speelt daarop in, met een
even eenvoudig als doeltreffend accessoire bij
de OBI 600 volglaswand: aluminium profielen in
matzwart fijnstructuur.
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GESCHIKT VOOR NIEUWE EN RENOVATIEWANDEN

 Eenvoudig zelf op maat te maken

De nieuwe profielen zijn eenvoudig aan te brengen en

 Snel te plaatsen met dubbelzijdige tape

geven de moderne OBI 600 volglaswand een trendy retro-

 Schoon werken, zonder lijmen of kitten

accent. De profielen kunnen ook worden toegepast als

 Eenvoudig te demonteren

renovatie van bestaande OBI 600 glaswanden. Kortom:

Met een beperkt assortiment
creëer je een compleet nieuwe wand

een superslimme aanvulling op de OBI 600-range!

Vragen? 0522 241345

 Met een beperkt
assortiment creëer
je een compleet
nieuwe wand.

MEER INFORMATIE?

Vraag de brochure aan of neem contact
op met een van onze adviseurs!
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Paardemaat 6, 7942 KB Meppel
Industrieterrein Noord
T 0522 - 241345
E info@woudasysteemafbouw.nl

WOUDASYSTEEMAFBOUW.NL

