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LEVERINGSVOORWAARDEN 
- 
Deze informatie betreft alle typen BIA Systeemwanden. 
 
Transport en opslag: De BIA Systeemwanden worden op kartonnen pallets verpakt in 
folie  

getransporteerd, dit met 22 panelen per pallet. Voor het  
transport mogen de pallets gestapeld worden, maximaal twee  
hoog. De BIA Systeemwanden worden bij voorkeur op het 

  
    werk gebracht nadat alle ‘natte werkzaamheden’  

(metselwerk, dekvloer, bepleistering en dergelijk) zijn beëindigd. 
De BIA Systeemwanden moeten per pak droog en horizontaal 
worden vervoerd. Bij opslag dienen de BIA Systeemwanden 
droog, vlak en horizontaal te worden bewaard, bij voorkeur op 
een volledige pallet ter ondersteuning. Bij het opslaan van 
pallets met BIA Systeemwanden panelen mogen de pallets niet 
gestapeld worden. 

 
 
Verwerkings 
voorwaarden:  De panelen moeten worden afgeschermd tegen elk direct  
    contact met water. Onder invloed van veranderende  
    vochtomstandigheden zal de plaat uitzetten of krimpen.  

Gebruik geschikte werktuigen om te zagen, frezen en boren. 
Wanden hoger dan 3400 mm worden in “steensverband” 
opgebouwd, tot circa 6 meter hoogte kan dit zonder extra te 
verstevigen / bouwkundige voorzieningen. 

 
Bevestigen van  
Voorwerpen:   Lichte voorwerpen tot een gewicht van 5 kg, kunnen met  

nagels en schilderijhaken worden opgehangen. Bij gebruik  
van hollewandpluggen kunnen bij enkel beplate wanden 

 zwaardere voorwerpen tot 30 kg worden opgehangen en  bij  
dubbel beplate wanden voorwerpen tot 50 kg. Voor zware  
voorwerpen met een gewicht groter dan 30 kg respectievelijk  
50 kg, dienen in de wand trapezium achterhout en consoles te  
worden aangebracht. 
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Duurzaamheid en  
Onderhoud: Om de duurzaamheid te waarborgen dient de BIA 

Systeemwand als eerder voorgeschreven te worden 
gemonteerd, onderhoud en eventueel noodzakelijk herstel dient 
tijdig te worden uitgevoerd. Op grond van ervaring kan 
onderhoud van de wanden worden uitgevoerd met traditionele 
materialen en producten, en conform de verwerkings- 
voorschriften van de leverancier te worden verwerkt. 

 
Leveringsvoorwaarden:  Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze  

producten. Derhalve behouden wij ons het recht voor, ons  
assortiment uit te breiden, te verkleinen of te wijzigen en  
technische bijzonderheden of specificaties zonder  
voorafgaande kennisgeving aan te passen. Onze  
producten worden met de grootste zorg gefabriceerd om  
materiaalfouten te vermijden. Leveringen vinden plaats via de  
erkende Bouwmaterialenhandelaren. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIA Systeemwanden B.V. 
Loonse Waard 22 
6606 KG  WIJCHEN  
John Vranken 
06 42 46 79 71 
j.vranken@bia-systeemwanden.nl 
 
T (0031) 24 6 488 488 
 
E info@bia-systeemwanden.nl 
W www.bia-systeemwanden.nl 
 


