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Het systeem bestaat uit:

Een plafond-A. 
profiel (P62),

Een vloerprofiel B. 
(P25),

Een muurprofiel C. 
(P28 of P26), 

voor koppeling met bouw-
kundige muur of systeem-
wand;

Stijlen  D. 
(S2 of S97), 

Sendzimir verzinkt staal, te 
plaatsen tussen plafond- 
en vloerprofiel;

Gesloten unit  E. 
(unit A):

aan 2 zijden 12,5 mm 
dikke gipskartonplaten met 
daartussen 40 mm dikke 
minerale wol;

 Omegaprofielen,F. 
de gipskartonplaten 
glijden in het plafond- en 
vloerprofiel en worden op 
de stijlen bevestigd d.m.v. 
omegaprofielen, opgevuld 
met kunststof inlegstrip-
pen;

Glasunit (units 0, G. 
M, N en W):

een geprefabriceerd, 
dubbelbeglaasd frame en 
gipskarton bovenpanelen 
(excl. unit W); waarbij de 
hoogte van deze bovenpa-
nelen bepaald wordt door 
de totale wandhoogte;

Deurunit  H. 
(units 111, 113, 
114 en 212):

een deurkozijn, aan één 
zijde op te vullen met glas 
of dichte panelen (m.u.v. 
deurunit 212), en gipskar-
ton of houten bovenpa-
nelen; waarbij de hoogte 
van deze bovenpanelen 
bepaald wordt door de 
totale wandhoogte.

Wandhoogte:1. 
deze wordt bepaald door 
de afstand tussen de afge-
werkte vloer (zandcement 
vloer, tapijt, natuursteen, 
etc.) en de plafondaf-
werking (systeemplafond 
of bouwkundig plafond). 
Hoogtetolerantie: ca. 
10mm.

Wandlengte:2. 
deze wordt aangegeven 
van hart systeemwand 
tot hart systeemwand. 
Bij montage onder een 
systeemplafond kunt u 
het beste uitgaan van de 
hoofdprofielen van het 
plafond.

Unitmaat:3. 
de wandlengte wordt 
opgedeeld in unitmaten 
met een moduulbreedte 
van 1200 mm (m.u.v. 
deurunit 212), gemeten 
van hart omega tot hart 
omega. De restmaat is 
dan hart omega tot een 
bouwkundige aansluiting 
of systeemwand.

Plafond- (P62) 4. 
en vloerprofiel 
(P25):

t.b.v. de deuren dient 
een sparingmaat in het 
vloerprofiel aangebracht te 
worden van 930 mm (zie 

ook tekening 5 op pagina 
7). Haakse hoeken dienen 
gemaakt te worden onder 
een 45° verstek.

Muurprofiel  5. 
(P28 of P26):

de lengte van het muur-
profiel wordt bepaald door 
de afstand tussen het 
vloer- en het plafondpro-
fiel.

Stijlen  6. 
(S2 of S97):

de lengte van de stijlen 
wordt bepaald door de 
wandhoogte minus 15 
mm (op maat knippen met 
behulp van een -elektri-
sche- blikschaar).

Gesloten unit  7. 
(unit A):

de gipskartonplaten zijn 
in de breedte reeds op de 
juiste maat. De hoogte-
maat wordt bepaald door 
de wandhoogte minus 73 
mm. De breedte van de 
deelnaad tussen 2 platen 
is 20 mm, ten behoeve van 
het omegaprofiel.

2. 
Afmetingen

1.
Systeem



Glasunits:8. 
voor de afmetingen van de 
verschillende onderdelen 
verwijzen wij u naar het 
schema onderaan deze 
pagina. 

Deurunits:9. 
de deurstijlen en boven-
dorpel zijn reeds op maat. 
Voor de afmetingen van 
de panelen verwijzen wij u 
naar het schema onderaan 
deze pagina. 

Let op: Bij plaatsing van 2 
deurunits in een gang-
wand, aan weerszijden van 
een daarop aansluitende 
dwarswand, dient altijd 
een P26 wandaansluiting 
te worden geplaatst.

Omega 10. 
profielen:

de lengte wordt bepaald 
door de wandhoogte minus 
85 mm (de kunststof inleg-
strips minus 75 mm).

Gereedschap
Voor het monteren van de 
wand heeft u de volgende 
gereedschappen nodig:

 een klopboormachine  »
een boormachine met  »
schroef kop of een elek-
trische schroefmachine
een ijzerzaagbeugel  »
(24-tands zaagblad) 
en/of een elektrische 
zaagmachine
een zaag, schrobzaag  »
en/of holle dozen boor 
schroevendraaiers en  »
sterschroevendraaiers
brede plamuurmessen »
waterpas »
 schietlood »
 hamer »
stanleymes »
rolmaat en/of duimstok »
nijptang »
kitspuit »

Bouwomstandig-
heden
De ruimte dient glas- en 
waterdicht te zijn. De re-
latieve vochtigheidsgraad 
mag niet hoger zijn dan 
65%.

TIP
Zo snijdt u een gipskarton-
plaat op maat

leg de gipskartonplaat  »
op een vlakke onder-
grond met de vinylzijde 
naar boven;
snijd de plaat op de  »
juiste maat in met een 
stanleymes;
verplaats de plaat met  »
de insnede over de rand 
van de tafel (of stapel 
gipsplaten) en breek de 
plaat;
keer de gipskartonplaat  »
om en snij de plaat aan 
de onbeklede zijde op de 
breuklijn door. 

TIP
Indien u onverhoopt uw 
materialen toch in een 
vochtige ruimte moet 
opslaan, dan altijd het 
materiaal door middel 
van onderslagbalkjes los 
van de grond opslaan en 
afdekken. 

TIP
Indien de systeemwanden 
op de vloerbedekking 
gemonteerd worden, ver-
dient het aanbeveling om 
deze af te dekken, bv. met 
plastic folie.

3. 
Montage



INSTALLATIE 1. 
VAN HET BO-
VENPROFIEL

Het bovenprofiel met  »
afdichtingsband kan 
aangebracht worden 
tegen de plafondcon-
structie (gebruik van 
het handrastersysteem 
wordt aangeraden).

INSTALLATIE 3. 
VAN DE  
STIJLEN

C-profiel of S97. »
Gesloten scheidings- »
wanden op stramien-
maat 1200.
Deuren op stramienmaat  »
1200 (m.u.v. deurunit 
212).
Glaselementen op stra- »
mienmaat 600 en 1200.
Gemakkelijk verstelbaar  »
in hoogte tijdens instal-
latie
Dikte van de scheidings- »
wanden: 100mm.

INSTALLATIE 5. 
VAN GESLO-
TEN PANELEN

Gesloten panelen:  »
12,5mm dikke gipsplaat.
Speciaal ontwikkelde  »
gipsplaat met een fijne 
kartonlaag bekleed met 
een kunststof toplaag of 
vinylafwerking.
Uniblok-principe (instal- »
latievriendelijk).
Gemakkelijk ter plekke  »
te snijden (met behulp 
van een Stanleymes).
Uitstekende akoestische  »
en geluidswerende 
eigenschappen garande-
ren de nodige 'privacy' 
tijdens gesprekken - 
Lab. waarde 46 dB.

INSTALLA-2. 
TIE VAN HET 
BENEDEN-
PROFIEL

Inspringend beneden- »
profiel, dat eveneens 
dienst doet als plint.

Voordelen. in vergelijking 
met PVC en traditionele 
houten plinten heeft deze 
plint een stevig en sterk 
uiterlijk.

INSTALLATIE 4. 
VAN EEN GLA-
ZEN PANEEL

Geprefabriceerd mono- »
blok glaselement: dub-
bel glas met floatglas 
(uitstekende geluidsab-
sorptie).
Niet-standaard glas  »
is mogelijk: Pilkington 
draadglas, donker glas, 
kogelvrij glas of vuurbe-
stendig glas.

INSTALLA-6. 
TIE VAN EEN 
STOPCONTACT

Ruimte voor stopcontact  »
is aanwezig.
Stopcontacten en  »
schakelingen/kabels 
kunnen gemakkelijk 
aangebracht worden 
door elektriciens.

Stap
voor
stap



INSTALLATIE 7. 
VAN ZWARE 
ACCESSOIRES 
EN ANDERE 
ONDERDELEN

Zoals: Schoolhorden,  »
planningen, spiegels, 
wasbakken, enz.
Bevestig de accessoi- »
res door de gipsplaat 
heen in een houten of 
metalen constructie die 
tussen twee stijlen werd 
aangebracht.

BEVESTIGEN 8. 
VAN PANELEN 
MET BEHULP 
VAN OMEGA-
PROFIELEN

Deze kunststof invul- »
strippen zijn beschik-
baar in een scala van 
kleuren lom verticale of 
horizontale patronen te 
benadrukken).
Gemakkelijk op de  »
bouwplaats op maat te 
snijden.

INSTALLATIE 9. 
VAN HOEK-
PROFIELEN EN 
BOUWPANE-
LEN

Elementen, wandaan- »
sluitingen 90 graden 
en 135 graden hoeken 
kunnen gemakkelijk ter 
plekke op maat worden 
gemaakt.

INSTALLATIE 10. 
VAN DE DEUR

Zwaar aluminium  »
deurkozijn met sluitstrip, 
voor de beste akoesti-
sche kwaliteit.
Deur beschikbaar in  »
lichtgrijs (RAL 7035). 
Afmetingen: breedte 876 
mm, hoogte 2115 mm.
De deur is voorzien  »
van sloten, krukken en 
paumelles.



Breng aan weerskanten 
op de rugzijde van het pla-
fondprofiel afdichtingsband 
(6 x 9 mm) aan.
Schroef het plafondprofiel 
met behulp van 25 mm 
snelbouwschroeven op het 
hart van het plafondstra-
mien (hij gebruik van een 
elektrische schroeven-
draaier hoeft u niet voor te 
boren).

TIP
Bij systeemplafonds waar 
een diepe inlegtegel is toe-
gepast dient u het plenum 
boven de plafondprofielen 
uit te vullen met klosjes, 
om te voorkomen dat de 
plafondplaten omhoog 
gedrukt worden.

Hoeken
Haakse hoeken dienen 
gemaakt te worden onder 
een 45° verstek. Koppeling 
met hulpstuk S69.

Koppelen
De plafondprofielen kunt u 
koppelen met behulp van 
hulpstuk S95.

TIP
Bij ieder ander plafondtype 
dan een systeemplafond, 
dient u andere bevesti-
gingsmiddelen te gebrui-
ken zoals: 
beton: 6 mm plug en hout-
schroef 1,5 x 9 mm;
hout: snelbouwschroef 25 
mm;
gips of stuc plafond: para-
plubouten (lengte 60 mm, 
diameter 6 mm);
staal: kruisparkers, afme-
ting 8 x 1.5 mm, voorboren 
met 3,7 mm metaalboor.

Breng aan weerskanten op 
de rugzijde van het vloer-
profiel afdichtingsband (6 x 
9 mm) aan.
Bepaal vervolgens met 
een schietlood vanaf het 
plafondprofiel de plaats 
van het vloerprofiel.

Montage bij een tegel- of 
marmervloer (h.o.h. 600 
mm):

boor het vloerprofiel  »
voor met een 6 mm 
metaalboor;
boor door het profiel  »
heen in de vloer met een 
6 mm steenboor;
steek 6 mm pluggen +  »
1,5 x 9 mm houtschroe-
ven in het geboorde gat;
schroef het vloerprofiel  »
vast.

TIP
Informeer of controleer 
altijd eerst of er in de 
zandcementvloeren 
leidingen ingestort zijn, 
zoals vloerverwarming, 
cv-leidingen, elektralei-
dingen, etc., voordat u het 
vloerprofiel gaat monteren.

Daar waar een deur is 
gepland, in het vloer-
profiel een kozijnsparing 
vrijhouden van 930 mm 
1= deurmaat 880 mm + 2 
x breedtemaat kozijnprofiel 
25 mm).

Hoeken
Haakse hoeken dienen 
gemaakt te worden onder 
een 45° verstek.

Hoeken
Voor de binnen- en de bui-
tenhoek brengt u eerst het 
hulpstuk S71, en vervol-
gens het stuk S72 aan.

A 
PLAFONDPROFIEL (P62)

B 
VLOERPROFIEL (P25)



Om het verstek netjes bij 
elkaar te houden monteert 
u tenslotte hulpstuk S99.

Koppelen
De vloerprofielen kunt u 
koppelen d.m.v. hulpstuk 
S70.

T-aansluiting
Snijd 11 mm uit de boord 
van het vloerprofiel van de 
dwarswand voor bevesti-
ging aan het vloerprofiel 
van de langswand.

TIP
Indien u het vloerprofiel op 
een tapijt met lussen mon-
teert, de vloerbedekking 
op de plaats van het te 
boren gat aan weerszijden 
van het vloerprofiel even 
insnijden, om te voorko-
men dat u de draden van 
de vloerbedekking met de 
hoor kapot trekt.

Breng aan weerskanten op 
de rugzijde van het muur-
profiel afdichtingsband 
(6x9 mm) aan. Monteer 
het muurprofiel tussen het 
vloer- en plafondprofiel.

Bij aansluiting op een 
bouwkundige muur:

boor het muurprofiel  »
voor met een 6 mm 
metaalboor (as/as 600 
mm);
boor in de muur met een  »
6 mm steenboor;
steek 6 mm pluggen +  »
1,5 x 9 mm houtschroe-
ven in het geboorde gat;
schroef het muurprofiel  »
vast.

Bij aansluiting op een 
systeemwand:

plaats een extra stijl  »
in de langswand ten 
behoeve van de beves-
tiging van het muurpro-
fiel;
 schroef het muurprofiel  »
met een elektrische 
schroevendraaier vast in 
de achterliggende stijl 
met 35 mm snelbouw-
schroeven.

TIP
Wanneer u in de toekomst 
een dwarswand wilt 
plaatsen, daar waar geen 
extra stijl in de langswand 
staat, kunt u het wandpro-
fiel vastzetten met speciale 
gipspluggen.

TIP
Daar waar u in het muur-
profiel wilt starten niet 
een kozijn- of glasunit, 
liet muurprofiel uitvullen 
met een 65 mm brede en 
ca. 20 mm dikke strook 
multiplex of spaanplaat.

Plaats daar waar een stijl 
moet komen hulpstuk S27 
in het plafondprofiel.

Steek de stijl op de plaats 
van het hulpstuk S27 in 
het plafondprofiel en ver-
volgens in het vloerprofiel 
(as/as 1200 mm).

Bij gesloten units halver-
wege de unit een tussen-
stijl plaatsen om doorbui-
gen van de gipskartonplaat 
te voorkomen (as/as 600 
mm).

TIP
Om klapperen van de gips-
kartonplaat op de tussen-
stijl te voorkomen, kunt u 
op halve hoogte van deze 
stijl een stukje dubbelzijdig 
klevend plakband van ca. 
250 mm aanbrengen.

B 
VLOERPROFIEL (P25)

C 
MUUR/GEVEL- EN WANDPROFIEL 
(P28)

D 
STIJLEN



Plaats de gipskartonplaat, 
die in de hoogte op maat 
gesneden is (zie punt 7 
onder Afmetingen' op 
pagina 1), in het vloerpro-
fiel. Trek de plaat nu iets 
naar buiten rond en schuif 
vervolgens, met behulp 
van een plamuurmes, de 
bovenkant in het plafond-
profiel.

Plaats nu, op dezelfde 
wijze, de volgende plaat 
(aan dezelfde wandzijde) 
met een tussenruimte van 
20 mm ten behoeve van 
het omegaprofiel. Deze 
wandzijde maakt u vervol-
gens af door de montage 
van de omegaprofielen en 
kunststof inlegstrips (zie 
hoofdstuk F).

Nadat de wand nu 
halfschalig is ingebouwd 
plaatst u, indien noodza-
kelijk:

a. vulhout ten behoeve 
van de ophanging van 
radiatoren;
b. vulhout ten behoeve van 
de ophanging van kapstok-
ken, keukenkastjes e.d.;
c. de elektraleidingen en 
inbouwdozen met behulp 
van een holle dozenboor 
(b.v. Attema holle wand-

dozen, code 1081),- 
d. de afvoer van de 
waterleiding en vulhout 
(multiplex 16 mm) ten 
behoeve van de ophanging 
van de wastafel.

Breng vervolgens platen 
minerale wol aan (b.v. 40 
mm) ten behoeve van de 
geluidsisolatie (dit moet 
zeer zorgvuldig gebeu-
ren om geluidslekken te 
voorkomen).
Sluit nu ook de andere 
zijde van de wand op de-
zelfde manier als hierbo-
ven beschreven.

Schuif eerst het op maat 
gezaagde omegaprofiel 
(zie punt 10 onder 'Afme-
tingen' op pagina 2) in het 
plafondprofiel.
Plaats het omegaprofiel 
vervolgens op het vloer-
profiel. Zet de omega-
profielen met 25 mm 
snelbouwschroeven op de 
stijl vast.

Monteer nu de kunststof 
inlegstrip in de omega 
profielen:

plaats eerst de inlegstrip  »
op ooghoogte in het 
omegaprofiel en schuif 
hem omhoog in het 
plafondprofiel;
plaats daarna de inleg- »
strip in het vloerprofiel;
klop tot slot de inleg- »
strip, met b.v. een rub-
ber hamer, van onder af 
in het omegaprofiel.

TIP
Om te voorkomen dat er 
kieren ontstaan tussen 
de platen en de profielen 
dient u altijd max. 150 
mm boven het vloer- en 
onder het plafondprofiel te 
schroeven.

E 
GESLOTEN UNIT (UNIT A)

F 
OMEGAPROFIEL EN PVC 
INLEGSTRIP



Bestaan uit:
element in standaard  »
breedte.
hoogte in standaard  »
maten 2750 en 3000 
(fig. 19).

---------------

A) Wandhoogte
B Glaselementhoogte = 
wandhoogte minus 73
C) Verticale stijlen = wand-
hoogte minus 110
D) Glashoogte = wand-
hoogte minus 94 
X) 25-10-10

Q. Glasunit met glas 
tot deurhoogte
Vul het vloer- en plafond-
profiel over de breedte 
van het glaselement met 
minerale wol.
Plaats het geprefabri-
ceerde glaselement in 
het vloerprofiel en schuif 
deze tegen de stijl. Plaats 
vervolgens de tweede stijl 
er tegen aan en plaats de 
aluminium tussendorpel 
(P92) op het glaselement. 
Schuif het eerste op maat 
gesneden bovenpaneel 
(zie punt 8 onder 'Afme-
tingen op pagina 2) in het 
plafondprofiel en laat deze 
daarna in de aluminium 
tussendorpel zakken. 
Plaats een tussenstijl in 
het midden van de unit en 

breng steenwol tussen de 
stijlen aan.

Plaats nu het tweede 
bovenpaneel op dezelfde 
wijze als het eerste.

Breng tenslotte aan 
beide zijden de omega-
profielen en de kunststof 
inlegstrippen aan (zie voor 
werkwijze hoofdstuk F op 
pagina 9).

M. Glasunit met 
middenlicht
Plaats aan één zijde het 
onderpaneel (zie punt 
8 onder Afmetingen' op 
pagina 2) in het vloer-
profiel tegen de stijl (zet 
deze tijdelijk met plakband 
vast).

Breng nu eventuele elek-
tra- of andere leidingen 
aan.

Plaats de tussenstijl en 
breng minerale wol aan. 
Plaats vervolgens het on-
derpaneel aan de andere 
zijde van de wand en houd 
deze 2 panelen bij elkaar 
door het plaatsen van de 
aluminium tussendor-
pel. Vervolg hierna als 
beschreven bij unit 0.

N. Glasunit met 
bovenlicht
Voor de montage van unit 
N kunt u de werkwijze 
aanhouden van unit M, zie 
hierboven, met dien ver-
stande, dat de afmetingen 
van de onderen bovenpa-
nelen verschillen (zie punt 
8 onder 'Afmetingen' op 
pagina 2).

W. Kamerhoge 
glasunit
Voor de montage van unit 
W kunt u de werkwijze 
aanhouden van unit Q, 
met dien verstande dat er 
geen bovenpaneel dient te 
worden aangebracht.

Op maat brengen van het 
glaselement
Om het glaselement op 
maat te brengen wordt als 
volgt gedemonteerd:

Schroef bij 'A' de dorpel  »
4 los van stijl 1, bij 'B' 
dorpel 2 los van 3.
Schuif de ontstane hoek  »
1 en 2 van het glas. Haal 
het glas uit de voegen 
van hoek 3 en 4.
Breng de verticale  »
glasprofielen op maat 
(wandhoogte minus 110 
mm).
Het glas wordt op maat  »
gebracht (wandhoogte 

minus 94 mm) en langs 
een stalenrei kerven 
we het glas met een 
glassnijder. Onder de 
glasplaat leggen we 
een lat tegen de kerf en 
drukken het glas door.
Het monteren van de  »
unit gaat in omgekeerde 
volgorde van de demon-
tage.

TIP
Voordat het glas gesneden 
wordt, de glassnijder in de 
petroleum dopen.

G 
GLASUNITS (Q, M, N EN W)








