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Wie ruimte flexibel gebruikt, past Multiwal 
paneelwanden toe. Die zijn nu nog gebruiks-
vriendelijker geworden, dankzij het Multi Electric 
bedieningssysteem. Hiermee zet u een paneel-
wand van Multiwal in tellen rotsvast en opent u 
de wand net zo gemakkelijk. 

Het geheim van Multi Electric wordt gevormd 
door drukbalken aan boven- en onderzijde, 
welke elektrisch worden aangedreven. Anders 
dan de traditionele paneelwand, waarbij het 
tijdrovend is om de wand handmatig te openen 
en te sluiten.

Multi Electric
De nieuwe standaard in 
mobiele paneelwanden 

Multi Electric, scherper bekeken 
Tegenwoordig lijkt het slapstick. Een verschijnsel uit de tijd van  
de zwart-wit bioscoopjournaals. Toch was het ooit heel gewoon:  
auto’s en vliegtuigen met de hand aanslingeren om ze aan de  
praat te krijgen. Tot de elektrische startmotor werd uitgevonden.

De slinger bleef. Bijvoorbeeld om paneelwanden vast te zetten. 
Lange tijd leek het onvermijdelijk dat met spierkracht te doen.  
Tot Multiwal de Multi Electric uitvond: een systeem dat de druk-
balken aan de boven- en onderzijde van de elementen automatisch 
uitschuift.

Ooit zal de Multi Electric net zo vanzelfsprekend zijn als de elek-
trisch bedienbare ramen in uw ‘automobiel’. En ‘ooit’ is dichterbij 
dan u denkt. Want Multiwal levert het Multi Electric systeem nu 
standaard op al haar type Select en Commandoor wanden. Zonder 
meerprijs. Zodat u opdrachtgevers niet langer hoeft te trakteren op 
technieken uit de oude doos.

Comfort in optima forma 
Met het speciaal ontwikkelde Multi Electric 
systeem worden de paneelwanden van Multiwal 
gemakkelijk en zonder inspanning geopend en 
gesloten. Daarnaast bent u verzekerd van het op-
timaal sluiten van de elementen door middel van 
de elektrisch aangedreven drukbalken, waardoor 
een volledige geluidsisolatie gewaarborgd is.

De voordelen van Multi Electric 
 Vederlichte bediening 
 Optimaal bedieningscomfort 
 Gegarandeerde geluidsisolatie 
 Supersnelle opening en sluiting 
 Plug & Play
 Gegarandeerde brand- en rookafdichting

Bekijk het filmpje op www.multiwal.nl en ontdek het gemak van Multi Electric van Multiwal.
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Mobiele paneel- 
wanden tot op het  
hoogste niveau

Naast de traditionele mobiele paneel- en glaswanden ontwikkelde 
Multiwal een compleet nieuw concept: de Commandoor mobiele 
paneelwand. Deze wand combineert de openheid en transparantie 
van glas met een hoge geluidsisolatie.

De Commandoor is een glazen paneelwand bestaande uit  
glas, gevat in aluminium profielen die de stabiliteit garanderen.  
Net als de traditionele paneelwanden wordt de Commandoor 
standaard geleverd met het Multi Electric systeem. De toepassing 
van dubbel glas versterkt de geluidsisolatie verder. De mogelijkheden 
in glas- en profielafwerking zijn eindeloos. Dit leidt tot een 
functioneel en stijlvol resultaat.
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Akoestische wanden in elke afwerking 
De mogelijkheid bestaat om de wanden met 
speciale akoestische panelen te completeren. 
Deze akoestische panelen zijn zowel met kunst-
stof als met houtfineer af te werken. Hoeveel 
geluid de akoestische panelen absorberen, is 
afhankelijk van de wijze van perforatie en de 
hoeveelheid wandoppervlakte. Vele opties zijn 
mogelijk.

Een prachtig lijnenspel 
De uitgekiende techniek van de Multiwal paneel-
wanden geeft de architect de creatieve vrijheid 
in zijn ontwerp, waarbij het mogelijk is verschil-
lende elementen en afwerkingen te combineren. 
Naast de akoestische eigenschappen ontstaat 
er dan een prachtig lijnenspel.

Waar historie en moderne  
techniek samenkomen
Prachtige historische panden in 
een nieuw jasje. De fraaie, onder 
Bossche architectuur gebouwde 
Veemarkthallen uit 1931 zijn in een 
nieuw jasje gestoken en omgetoverd 
tot een fraai congrescentrum.

De architect ontwierp in dit histori-
sche pand schitterende conferen-
tiezalen, waarbij de historische  
elementen niet verloren zijn gegaan. 
Hierbij gaat het oude ontwerp 
perfect samen met de nieuwe 
technologie van de Multiwal Multi 
Electric mobiele paneelwanden.
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Multiwal mobiele paneelwanden integreren volle-
dig met de ruimte waarin ze worden toegepast. 
Via een vernuftig railsysteem kunnen de wanden 
zijwaarts en uit het zicht worden geparkeerd. 

Eén grote zaal of meerdere vergaderruimten; 
met Multiwal mobiele paneelwanden is een  
flexibel en multifunctioneel ruimtegebruik  
mogelijk. 

Multiwal biedt  
opdrachtgevers  
onbeperkte vrijheid

Uiterlijke schoonheid, innerlijke kracht
Multiwal mobiele paneelwanden zijn mooi om te zien en staan na 
het plaatsen rotsvast. Ze worden tussen plafondrails en vloer  
geklemd met uitschuifbare drukbalken, die zijn voorzien van  
dubbele elastische afsluitrubbers. Deze oplossing garandeert een 
optimale geluidsisolatie.

De stijfheid en stabiliteit van de paneelwanden worden  
bovendien verzekerd door een sterke frame constructie,  
opgebouwd uit een horizontale cassette bestaande uit  
aluminium en staal, en voorzien van speciaal ontwikkelde  
verticale geprofileerde koker profielen. Dankzij de uitgekiende 
rail systemen en geruisloze loopwagens is nauwelijks kracht  
nodig om de elementen te verschuiven en te parkeren.
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Volop keuze in materiaal en kleur
Ingetogen, levendig of uitbundig; Multiwal  
mobiele paneelwanden zijn in tal van uitvoe-
ringen, kleuren en materialen leverbaar. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar hoogwaardig edelfineer, 
textiel of kunststof.

Ook exclusieve betimmeringen zijn mogelijk, 
eventueel zelfs met ramen, lijsten of spiegels. 
Of geeft u liever de voorkeur aan een eigen 
ontwerp? Leg het ons voor en samen zorgen 
wij ervoor dat de Multiwal mobiele paneelwand 
naadloos aansluit bij het imago en de huisstijl 
van uw organisatie.
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Dynamische organisaties verlangen huisvesting die bij voorkeur 
multifunctioneel is. Met ruimten die eenvoudig zijn aan te  
passen, zonder hak- en breekwerk. En dat kan! Met Multiwal 
mobiele paneelwanden is iedere ruimte – groot of klein –  
optimaal in te delen naar de wensen van het moment en te 
veranderen tot in het oneindige. Multiwal maakt efficiënt werken 
mogelijk, in elke ruimte. 

Of het nu gaat om grote hoogten, niveauverschillen in plafonds en 
vloeren of afwijkend gevormde ruimten, de grote flexibiliteit van 
het Multiwal mobiele paneelwandensysteem maakt het mogelijk 
aan vrijwel elke wens te voldoen. Daarbij is er ook een ruime 
keuze aan materialen en kleuren, bedieningscomfort, geluidsisolatie 
en brandveiligheid. 

Multiwal mobiele 
paneelwanden  
ondersteunen de 
dynamiek van uw 
bedrijf

Complete oplossingen 
Multiwal biedt u in uw ontwerp de complete 
oplossing voor uw ruimte-indeling. De mobiele 
paneelwanden zijn mooi te combineren met onze 
glaswanden. Uw creatieve oplossingen voor de 
mobiele paneelwand met een hoge geluidsiso-
latie is ook in het type Commandoor glaswand 
uit te voeren. Graag verwijzen wij u voor enkele 
voorbeelden naar onze Multi Design brochure.
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sluitlijst normaal element deurelement normaal element glaselement normaal element telescoopelement  wandlijst

optionele noodstroomvoorziening

geïntegreerde voeding in wandlijst

geïntegreerde sleutelschakelaar 

Automatische uitschuivende drukbalk door het Multi Electric systeem

Multi Electric; hoge kwaliteit,
standaard bij Multiwal

VOORDELEN  
MULTI ELECTRIC

Certificering 
Vanzelfsprekend is het Multi Electric 
systeem gecertificeerd naar de 
nieuwste, strengste Europese regel-
geving, voor een optimale veiligheid. 

Maximale veiligheid
Het telescoopelement is voorzien 
van een zekerheidsbedieningsknop 
die is vereist door de internationale 
regelgeving. 

Comfort in optima forma
Door het gebruik van het Multi 
Electric systeem wordt er veel tijd 
bespaard in het openen en sluiten 
van de wand ten opzichte van het 
traditionele spindelsysteem dat 
voorzien is van een handslinger. 
De gebruiksvriendelijke bediening 
wordt verkregen door simpelweg de 
elementen tegen elkaar te schuiven. 
Door het vederlicht tegen elkaar 
schuiven van de elementen wor-

den de speciaal voor Multi Electric 
ontwikkelde contacten verbonden, 
die gezamenlijk met de geïntegreer-
de elektronische besturing voor de 
spanningsdoorvoer naar de elemen-
ten zorgen. 

Veiligheid voor alles 
Het Multi Electric systeem wordt ge-
leverd in een 110 of 230V uitvoering, 
welke door een speciaal bijgeleverde 
voeding omgevormd wordt in 24V, 

hetgeen een optimale veiligheid 
waarborgt voor de gebruiker. De 
bijgeleverde voeding wordt stan-
daard in de wandlijst geïntegreerd 
of op een plaats die door de klant 
kan worden bepaald. Tevens wordt 
er in de wandlijst een geïntegreerde 
sleutelcontactschakelaar meegele-
verd. De sleutel is uitneembaar om 
onbevoegd gebruik te vermijden. 

Onderhoudsvrije motoren
De Multi Electric wordt aangedreven 
door hoogwaardige, onderhouds-
vrije motoren, welke voorzien zijn 
van de nieuwste technieken. Deze 
technieken worden ook ingezet in de 
automobielindustrie, bij merken als 
Jaguar, Mercedes-Benz en Porsche. 

Noodstroomvoorziening
Vanzelfsprekend kan, om stroomuit-
val van de wand te voorkomen, een 
geïntegreerde noodaccu worden 
geleverd. 

Plug & Play 
Alle noodzakelijke elektronica wordt 
volledig geïntegreerd in de wand. Bij 
de Multi Electric is alleen een stop-
contact nodig. De voeding van 24V  
is voorbereid voor 110V en 230V.

Vloer- en railaansluitingen
Door de hoge en optimale aandruk-
kracht zijn vloervergrendeling of 
vloerrails niet nodig. Het Multi Electric 
systeem garandeert een optimale 
aansluiting voor hoogwaardige  
geluidsisolatie. 

Multi Electric “de snelste” 
Iedere motor heeft slechts ca.  
3 seconden nodig om de onder- en 
bovendrukbalk automatisch uit te 
schuiven. 
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De techniek tot in detail Bediening
De modellen Select en Commandoor zijn standaard voorzien van het  
Multi Electric systeem. Optioneel is manuele bediening mogelijk.

TECHNISCHE 
KENMERKEN

Select 100 U/K standaard uitvoering
Element dikte 100 mm
Geluidsisolatie Rw, P 41, 43, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 en 53 dB

Select 110 U/K
Element dikte 110 mm
Geluidsisolatie Rw, P 54, 55 en  
56 dB

Select 120 U/K
Element dikte 110 mm
Geluidsisolatie Rw, P 59 dB

Geluidsisolatie
DIN en ISO 10140 – 1,2,4,5
Laboratoriumwaarden

Oppervlaktegewicht 20 – 50 kg per 
m2, afhankelijk van geluidsisolatie

Rail 1

Aluminium rail in standaard kleur  
RAL 9010. Iedere andere kleur is  
optioneel.

Looprollen 2

Speciaal voor de Multiwal paneel- 
wanden zijn loopwagens ontwik - 
keld met een hoogwaardige rollen - 
techniek. In combi  natie met een  
ingenieus aluminium rollensysteem laten  
de wanden zich moeiteloos verplaatsen.

Element hoogte instelling 3

leder element is zonder te openen in hoogte  
instelbaar. Bij het afstellen van de elementen 
is openen van het plafond niet noodzakelijk.

Verticale aansluiting 4

Speciaal ontwikkelde conische aluminium 
geprofileerde koker profielen waarborgen 
een effectieve en goed isolerende afsluiting. 
De hechte en gecentreerde verbinding  
tussen de elementen wordt verkregen  
met sterke magneetbanden. Verder zijn 
de profielen voorzien van binnenliggende 
kunststof afdichtingslippen.

Elektro contacten 5

Speciaal ontwikkelde elektro contacten 
zijn in de conische aluminium profielen 
geïntegreerd en waarborgen een optima-
le bediening. De contacten zorgen voor 
een optimale stroomoverdracht tussen de 
elementen.

Horizontale afdichting 6

Om een optimale geluidsisolatie te verkrij-
gen is een goede aansluiting tussen vloer 
en plafond noodzakelijk. Hiervoor bevatten 
de paneelwanden het Multi Electric systeem 
voor het uitschuiven van de drukbalken 
welke voorzien zijn van elastische afsluit-
rubbers. Deze vangen eventuele oneffen-
heden in de vloer op.

Drukbalken 7

Ieder element is aan de onder- en boven zijde 
voorzien van zwart geanodiseerde drukbal-
ken. De aandrukkracht van 2 kN/m2 is met 
de microprocessor in te stellen.

Frameconstructie 
Speciaal ontwikkelde profielen 
van staal en aluminium en een vrij 
opgehangen buitenbeplating zorgen 
voor een stijfheid en goed isolerende 
eigenschappen. De elementverbin-
dingen bestaan uit verticale alumini-
um profielen, E6/EV geanodiseerd. 
Optioneel zijn de verticale aluminium 
profielen in kleur uitvoerbaar.

Dekplaten
De dekplaten zijn van 12, 16 of 
19 mm hoogwaardig spaanplaat 
V20E1/720. De dekplaten zijn 
vrijdragend in de rubberen profielen 
van het frame opgehangen. Door de 
vrijdragende constructie zijn de dek-
platen vrij gemakkelijk te verwisselen. 
Naar wens behoren MDF dekplaten 
tot de mogelijkheid. 

Optionele dekplaten
• B1 moeilijk ontvlambaar
•  A2 niet brandbaar
•  B1 afwerkingen

Afwerkingen
Naar keuze opdrachtgever.

1

76

76

4

8

9

2

1

5

76

76

4

2

TECHNISCHE  
KENMERKEN

Commandoor
Element dikte 90 – 100 mm
Geluidsisolatie DIN  
en ISO 10140 – 1,2,4,5
Rw, P 40, 41,42  en 43 dB
Rw, P 46 – 50 dB*

Frameconstructie 8

Volledig zelfdragende aluminium 
raamconstructie. De element-
verbindingen bestaan uit verticale  
aluminium profielen, E6/EV 
geanodiseerd. Optioneel zijn de 
verticale aluminium profielen in 
kleur uitvoerbaar.

Glas 9

6, 8 en 10 mm VSG of ESG glas.

Optioneel
•  Geëtst glas
•  Gezandstraald glas
•  Zeefdruk glas
•  Brandwerend glas
•  Kogelwerend glas

Oppervlaktegewicht 30 – 50 kg 
per m2, afhankelijk van ge-
luidsisolatie

Onze kracht:  
een combinatie van twee  
technieken in één design.

ALGEMENE KENMERKEN

3 3

5

* In combinatie met type Select
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NE Normaal element
Standaard basiselement

TEF Binnenliggend  
telescoopelement  

De modellen Select 100 en 110 
kunnen optioneel met een  
telescoop met een binnenliggende 
koffer (TEF) worden uitgevoerd. 
In ingeschoven toestand is het 
telescoop element vlak met de 
wand. De telescoopkoffer is  
hetzelfde afgewerkt als de wand.

TEW Telescopische  
wandlijst

Standaard worden de Comman-
door en Select 120 met een te-
le-scopische wandlijst uitgevoerd. 
Ook de modellen Select 100 en 
110 zijn met een telescopische 
wandlijst te leveren. 
Groot voordeel is dat alle beno-
digde elektrotechniek als trafo, 
microprocessor en sleutelscha-
kelaar voor het Multi Electric  
systeem compleet is geïntegreerd. 
De telescopische wandlijst is  
hetzelfde afgewerkt als de wand.

ELEMENT TYPES

FE Glaselement 
Alle elementen kunnen opti-

oneel worden voorzien van ramen. 
Ieder denkbaar ontwerp behoort 
hierbij tot de mogelijkheid. Dit 
geeft de ontwerper alle ruimte 
voor creatieve vrijheid.

EE/SE Hoek- of  
speciaalelement

Alle elementen kunnen optioneel 
voorzien worden van hoekaanslui-
tingen (EE), bestemd voor aanslui-
ting op een andere paneelwand. 
Verder zijn alle denkbare speciaal-
elementen (SE) optioneel.

FT Vast aangeslagen  
doorloopdeur

Het telescoopelement kan ver-
vangen worden door een vast 
aangeslagen doorloopdeur. De 
doorgangsdeur is even hoog als 
de wand en is gemonteerd aan  
de aanwezige bouwkundige 
wand. Het deurblad is aan de  
boven- en onderzijde voorzien  
van drukbalken, welke automatisch 
uitschuiven bij het sluiten van de 
deur. 

DT Doorloopdeurelement  
(enkel vleugelig)

Deze verschuifbare doorloopdeur 
is voorzien van een hoogwaardig 
gelast, stalen frame. Door deze 
stabiele constructie is geen vloer-
vergrendeling of vloerrail nodig. 
Het deurblad is aan de onder-
zijde voorzien van drukbalken, 
welke automatisch uitschuiven 
bij het sluiten van de deur. Bij het 
verschuiven van de doorloopdeur 
wordt het deurblad automatisch 
vergrendeld.

DTZ Doorloopdeurelement  
(dubbel vleugelig)

Deze verschuifbare doorloopdeur 
is voorzien van een hoogwaardig  
gelast, stalen frame. Door deze 
stabiele constructie is geen 
vloervergrendeling of vloerrail 
nodig. De deurbladen zijn aan 
de onderzijde voorzien van 
drukbalken, welke automatisch 
uitschuiven bij het sluiten van de 
deur. Bij het verschuiven van de 
elementen worden de deurbladen 
automatisch vergrendeld. Bij het 
verschuiven van de doorloopdeur 
wordt het deurblad automatisch 
vergrendeld.

ELEMENT VERBINDING TYPE SELECT

Standaard uitvoering Type K
•  Bij gesloten wand geen zichtbare aluminium profielen
•  Met dubbele binnenliggende rubberen afsluitprofielen
•  2 mm dikke ABS kantenafwerking in de kleur  

van de wand
•  Massieve kanten zijn optioneel
•  Bij gesloten wand ca. 4 mm voeg tussen de
    elementen

Optioneel Type KA
•  Bij gesloten wand geen zichtbare aluminium profielen
•  Met dubbele binnenliggende rubberen afsluitprofielen
•  2 mm dikke ABS kantenafwerking in de kleur van de wand
•  Massieve kanten zijn optioneel
•  Bij gesloten wand ca. 2 mm voeg tussen de elementen

Optioneel Type U
•  Bij gesloten wand zichtbare aluminium profielen
•  Met dubbele binnenliggende rubberen afsluitprofielen
•  Bij gesloten wand ca. 5 mm zichtbare aluminium 

profielen

De uitvoering “S” staat voor staalplaat afwerking.
• Staalplaat afwerking bij type U en K mogelijk
• Staalplaat in kleur naar wens klant
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Parkeren op maat
Onderstaand vindt u acht veel voorkomende standaard parkeeropstellingen. Vanzelfsprekend bieden de Multiwal rail- 
constructies een scala aan mogelijkheden, waarbij praktisch elke denkbare parkeeroplossing kan worden gecreëerd.

Parkeerstand 6

Parkeerstand 1

Parkeerstand 2

Parkeerstand 3

Parkeerstand 4

Parkeerstand 0 Parkeerstand 5

Parkeerstand 7

Eénpuntsophanging MA rail
Elk element is opgehangen aan één, viervoudig gelagerde, 
looprol. Hiermee worden zonder hulprails de elementen op 
de parkeerstand gedraaid.

Tweepuntsophanging, MR/MR-1 en MR-S rail
Elk element is opgehangen aan twee looprollen, waardoor 
deze via een hulprail in elke gewenste afbuiging naar de 
parkeerstand kan worden geschoven. 

RAILS EN OPHANGING

Bedieningscomfort tot in de details
Door de uitgebalanceerde constructie van rails en precisie looprollen kunt u Multiwal mobiele paneelwanden eenvoudig 
met de hand verschuiven. Dankzij tientallen jaren ervaring heeft Multiwal voor haar mobiele paneelwanden een aantal 
geruisloze railsystemen ontwikkeld. Deze zijn voor alle modellen toepasbaar. Multiwal heeft drie basismodellen met elk 
hun eigen rollensysteem. Naast de drie basismodellen zijn voor speciale objecten rails op maat te verkrijgen. 

Railtype MA Railtype MR-1 met plafondoplegging
Railtype MR zonder plafondoplegging

Railtype MR-S

• Alle looprails van aluminium met 
precisie looprollen

• Standaard poedercoating RAL 9010 
• Iedere gewenste kleur is optioneel

Ophangconstructie
Optioneel is het aanbrengen van een 
ophangconstructie, met of zonder 
geluidsbarrière, tussen het plafond en 
bouwkundige constructie. Afhanke-
lijk van de gewenste geluidsisolatie 
wordt de geluidsbarrière opgebouwd 
uit geluidsisolerende materialen zoals 
mineraalwol Sonorex of gipskarton.

De beugelconstructie garandeert  
een optimale hoogte-instelling en is 
opgebouwd uit:
• Stalen kokerprofielen 40 x 50 mm
• Gegalvaniseerde stalen  

montageplaten
• Een onderzijde met instelbare 

draadstangen 
• Geluidsisolerende materialen,  

afhankelijk van de gewenste  
geluidsisolatie

Perspectieftekening rails  
met beugelconstructie

Perspectieftekening rails,  
beugelconstructie met barrière

98

80

128

80

98

98

64

64

102

98

132

RAILS EN OPHANGCONSTRUCTIE - PARKEERMOGELIJKHEDEN
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Bij een efficiënte ruimte-indeling gaat het niet alleen om 
visuele afscherming, maar ook om een goede ge-
luidsisolatie. Daar hebben we bij Multiwal aandacht aan 
besteed, door het ontwikkelen van speciale onderdelen 
en een technisch perfecte samenstelling en kwaliteits-
controle. Onze mobiele paneelwanden zijn getest bij 
TNO Technische Fysische Dienst bij de TU in Delft en bij 
de ITA en Fraunhofer-Institut in Duitsland. Geluidsisolatie 
tot 59 dB behoort tot de mogelijkheden. Een score die 
niet onder hoeft te doen voor de meeste moderne vaste 
wanden.

Veiligheid 
voorop

De veiligheid van mensen, dieren, personeel, bedrijfs-
gegevens en apparatuur staat centraal bij Multiwal. 
Daarom zijn al onze paneelwandsystemen tevens lever-
baar in een brandvertragende uitvoering. 

Effectieve rook- en brandbescherming is van essentieel 
belang voor Multiwal. Brand kan een ramp zijn voor uw 
bedrijf. Multiwal hecht daarom veel belang aan effectieve 
brandveilige systemen, waardoor de schade zo beperkt 
mogelijk blijft. Brand beïnvloedt de ademhaling van  
de ingesloten personen, leidt tot slecht zicht en paniek 
en beperkt daardoor de vluchtmogelijkheden. Daarom 
heeft Multiwal mobiele paneelwanden met brand-
vertraging ontwikkeld. Verschillende brandwerende 
uitvoeringen zijn leverbaar. 

Bij Multiwal staat veiligheid voorop! 

Brandwering 30 en/of 60 minuten.

Stilte 
op aanvraag
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Multi Design
De vier wanden van onze werk-omgeving bepalen voor een 
groot deel de effectiviteit van ons denken en doen. Kleur is daarbij 
een bepalende factor voor de sfeer en voor de stemming in een 
ruimte. Multiwal begrijpt dit en levert wanden in een uitgebreid 
kleurengamma, zodat de sfeer van uw werkomgeving aan een 
optimale prestatie bijdraagt.

Multi Design – een nieuwe dimensie – transformeert wanden tot 
ware kunstwerken met foto’s en schilderijen van gerenommeerde 
kunstenaars of met uw eigen design. De wand is niet langer alleen 
een middel om de ruimte af te sluiten, de wand wordt het venster 
naar een andere wereld! 

Omdat Multiwal oplossingen op maat levert, is het raadzaam dat 
onze adviseurs al in de planningsfase worden betrokken bij een 
project. Op die manier kunnen wij een bijdrage leveren aan intelligen-
te oplossingen voor een flexibele indeling van de ruimte. 

Multiwal producten maken efficiënt werken mogelijk in iedere 
ruimte, waarbij flexibiliteit en een stijlvol uiterlijk hand in hand 
gaan. Grote hoogten, niveauverschillen in plafonds en vloeren of 
afwijkend gevormde ruimten zijn geen barrière. Dankzij de flexibiliteit 
van Multiwal mobiele scheidingswanden kan aan elke wens worden 
voldaan, waarbij kleuren, geluidsisolatie en bedieningscomfort met 
het Multi Electric systeem belangrijke factoren zijn.

Multiwal is een internationaal opererende onderneming 
op het gebied van mobiele scheidingswanden met de 
hoofdvestiging in Nederland, productie in Nederland 
en Duitsland en eigen verkoopkantoren in Frankrijk en 
Engeland.

Wereldwijd adviseert, produceert en installeert Multiwal 
mobiele scheidingswanden die ruimte scheppen. Of het 
nu gaat om creëren van ruimte in multifunctionele centra, 

banken, scholen, hotels, restaurants of kantoren; Multi-
wal mobiele scheidingswanden zijn extreem veelzijdig. 
Ze bieden creatieve vrijheid in ieder denkbaar ontwerp. 

Service dichtbij
De beste service wordt lokaal verleend. Naast vier eigen 
verkoopkantoren in Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
Engeland, heeft Multiwal een uitgebreid verkoopnet met 
agenten. Zij vertegenwoordigen Multiwal in vele landen. 

Wereldwijde service

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Veranderingen in technische 
specificaties of overige informatie in deze brochure zijn echter altijd voorbehouden.

Multiwal. Moved by quality26 Mobiele paneelwanden 27

Le
t o

p 
af

sn
ed

e

Permanente controle 
Ontwerp en fabricage verzorgt Multiwal in eigen 
huis met productiefaciliteiten in Nederland en 
Duitsland. Het toepassen van geavanceerde 
technieken zijn inherent aan de wanden van 
Multiwal. Ook na de vakkundige plaatsing en 
eindcontrole blijft Multiwal betrokken bij uw 
systemen. Periodieke controle door een team 
van specialisten houdt uw scheidingswanden in 
optimale conditie. 

Kwaliteitsmanagement
Om u te verzekeren van onze kwaliteit is  
Multiwal naar het kwaliteitsmanagementsysteem  
DIN EN ISO 9001 : 2008 ISO gecertificeerd. 

Daarnaast zijn de volgende certificaten  
beschikbaar:

• Geluidsisolatie naar DIN EN 10140-2 /  
20140-3 laboratoriumwaarden door  
internationale testlaboratoria. 

• Brandwering naar EN 1364-1:1999 en  
EN 1634-1:2008

• TÜV-certificering, duurtest, constructietest en 
balzekerheidstest naar DIN EN 1023-3:2001-01,  
DIN 4103-1:1984-07, DIN 18032-3:1997-04, 
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02

FSC®-gecertificeerd
Multiwal verwierf het internationale, onafhankelijke 
FSC®-keurmerk wat verzekert dat grondstoffen 
voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit 
verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht 
voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. 
Alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties 
bevelen FSC aan. Dit maakt FSC uniek. Daarom 
kiest Multiwal voor FSC-hout en -papier en draagt 
bij aan bescherming van bossen wereldwijd!

Multiwal is volledig  
gecertificeerd
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www.multiwal.com

Mobiele glaswanden
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Mobiele paneelwanden 
Multi-Eco 85 U en 

Multi-Eco 100 K

Multi Design
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Uw venster naar een andere wereld!

Mobiele paneelwanden
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Vouwwanden
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Multiwal UK Ltd

Minerva House

63-77 Hornby Street

BL9  5BW Bury

T 44 (0) 161 705 4308

E info@multiwal.com

I www.multiwal.com

Head office:

Multiwal B.V.

Kleine Beer 20

Postbus 272

2950 AG Alblasserdam

T 31 (0) 78 - 692 21 22

F 31 (0) 78 - 693 42 28

E info@multiwal.nl

I www.multiwal.nl

Multiwal GmbH

Kleinrudestedter Straße 14

99195 Großrudestedt

T  49 (0) 3 62 04 55 80

F  49 (0) 3 62 04 5 58 30

E  info@multiwal.com

I www.multiwal.com

Multiwal France

124 rue Pasteur 

59370 Mons en Baroeul

T  03 20 33 08 42

F 03 20 33 96 17

E  info@multiwal.fr

I  www.multiwal.com


