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                           BIA INTERIEURWANDEN  
                     Waar snel en eenvoudig een lichtgewicht wand nodig is 
 
De Interieurwanden zijn opgebouwd met een kern van karton en worden vooraf voorzien van 
topplaat MDF in de dikte van 10 en 12 mm. De panelen hebben een werkende breedte van 600 
mm, zijn licht in gewicht en gemakkelijk te verwerken, de panelen zijn demontabel en herbruikbaar. 
 
Het inventieve koppelsysteem van de panelen maakt het mogelijk om diverse wandconstructies te 
maken. Hiermee kan zowel in de hoogte als in de breedte eindeloos gevarieerd worden. Door 
toepassing van telescooparmen kunnen de wanden gemakkelijk aan bovenleidingen worden 
vastgezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORDELEN 
BIA Wanden zijn demontabel en 2 tot 3 keer herbruikbaar 
Electraleidingen zijn gemakkelijk en overal te plaatsen 
Telescoopantenne op elke gewenste plek te monteren 
Afdeklat WIT te gebruiken voor kopsekanten en lage wanden 
Multiplex vloerlat verwerkt met 2-Zijdig plakband 
S-Clips voor het demontabel bouwen 
BIA Wanden zijn licht "minder fysieke belasting voor bouwers"  
Muisvriendelijk, geen voedingsbodem voor muizen.           
Alle materialen zijn volledig recyclebaar      
 
AFWERKING  
Er is voldoende keuze van afwerking, wij adviseren u graag. 
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              BIA INTERIEURWANDEN VANAF 5 KG/PER M2 
                                           Waar snel en eenvoudig een lichtgewicht wand nodig is 
 

De Interieurwanden zijn opgebouwd met een kern van karton en worden vooraf voorzien van 
topplaat MDF in de dikte van 4 mm. De panelen hebben een werkende breedte van 600 mm, 
zijn licht in gewicht en gemakkelijk te verwerken, de panelen zijn demontabel en herbruikbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOEPASSINGEN 
 Tijdelijke verbouwingen  

 Tijdelijke afzetting 

 Leegstand/winkeletalages 

 Inrichting van winkels,   

 Afscherming van looppaden,  

 Opslag etc. 
 

VOORDELEN  
 Lichtgewicht wanden vanaf 5 kg per m2 

 Demontabel & Herbruikbaar  

 Geschikt voor printen en plakken  

 Handzame breedte van 600 mm 

 Door één medewerker op te bouwen 

 Snel en geruisloos op bouwen 

 Compleet toebehoren van afwerkingslatten  
 

DEMONTABEL BOUWEN 
het inventieve koppelsysteem (Hol-en-Dol Verbinding)  
van de panelen maakt het mogelijk om diverse  
wandconstructies te maken. De Clips maken het  
mogelijk om ook demontabel te werken. De panelen  
zijn meermaals te gebruiken en volledig recyclebaar.  

 

 


