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Clearvision 100 / Flushdeur

Clearvision 30
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Verwol Interieursystemen

Verwol ontwikkelt, fabriceert, levert en 
installeert al meer dan 30 jaar kwalitatief 
hoogwaardige systeemwanden en deuren. 
Wij beschikken over eigen engineers, een 

productiefaciliteit van 12.000 vierkante meter 
en montageteams. Hiermee garanderen wij 

kwaliteit, flexibiliteit en capaciteit. Innovatie is 
de continue factor in het succes van Verwol. 

Kiezen voor Verwol betekent:
 gegarandeerde kwaliteit.

 standaard systeemwanden en maatwerk op de vierkante meter.

 één aanspreekpunt voor de totale afbouw.

 projecten worden op tijd en binnen budget gerealiseerd.

 kennis, ervaring, snelheid en fl exibiliteit.

SLIMLINE SYSTEEMWANDEN 

S T R A K ,  S T I J LV O L  E N  G E L U I D S I S O L E R E N D
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De wens voor een werk- of leefomgeving waarin mensen zich comfortabel voelen, productief zijn en zich 
energiek voelen is van alle tijden. De invulling verandert continu. De basis van een prettige werk- en 
leefomgeving is controle over geluid, licht, temperatuur en een inrichting die past bij uw organisatie. 
De inrichting van het pand moet meegroeien met uw organisatie en fl exibel genoeg zijn om te kunnen 
veranderen als er wijzigingen in interieurbehoeftes zijn. De hoge eisen die worden gesteld aan functionaliteit 
hoeven niet op gespannen voet te staan met esthetiek. Verwol levert het bewijs.

Systeemwanden: een belangrijke factor in het interieur

Systeemwanden zijn een belangrijke factor in het interieur. De Slimline Systeemwanden van Verwol geven 
uw pand de uitstraling die u wenst. Maar ze bieden ook de controle over geluidsisolatie en privacy of juist 
transparantie die uw medewerkers nodig hebben om optimaal te presteren. 

Slimline Systeemwanden hebben een aantal kenmerken gemeen die maken dat de wanden uitzonderlijk 
scoren in uiterlijk en prestaties. De Slimline Systeemwanden: 

 hebben unieke, consequent doorlopende onder- en bovendetaillering van slechts 30mm hoogte.

 scoren geluidsisolatiewaardes tot 50 dB (glaswand) en 55 dB (stalen wand).

 beschikken over volledig profi el- en kitloze overgangen tussen glaspanelen.

 hebben de mogelijkheid om zonder profi el of zichtbare overgang een glaswand ‘fl ush’ aan te 
sluiten op een dichte wand.

 zijn eenvoudig te de- en hermonteren en kunnen dus verplaatst worden als uw interieurwensen 
veranderen. 

 

De Slimline Systeemwanden worden veelal geleverd met Alu-kaderdeuren en Flushdeuren, zie pagina 12 
en 15. Natuurlijk zijn andere opties mogelijk en helpen wij u graag bij het maken van uw keuze.

Verwol levert het bewijs

Cradle 2 Cradle (C2C)

De Slimline Serie kan worden geleverd met het certifi caat Cradle 
to Cradle silver. Als enige bedrijf in Nederland kunnen wij zowel 
C2C gecertificeerde systeemwanden als systeemplafonds 
leveren en plaatsen. Kijk voor meer informatie over dit 
duurzaamheidskeurmerk op www.verwol.nl/cradle2cradle PRODUCENT VAN C2C SILVER 

GECERTIFICEERDE SYSTEEMWANDEN

TM
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Verwol levert het bewijs

Clearvision 25

V100
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Flush panel 30
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Een dichte wand levert de hoogste akoestische waardes en privacy op. Een glaswand zorgt voor transparantie 
en geeft een open karakter aan het interieur. Niet eerder konden deze voordelen gecombineerd worden 
in één strakke systeemwand. Het moderne en functionele design is uitstekend toepasbaar in eigentijdse 
interieurconcepten.

Flush Panel

De Slimline Flush Panel is dé oplossing voor een vlakke overgang 
tussen een glaspaneel en een dicht paneel, zonder stijlen of 
kitnaden. Dit is uniek en niet eerder gezien in Nederland!
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 Specifi caties Slimline wanden:

 Dikte: 25, 30 of 100 mm.

 Moduulbreedtes standaard 900 mm glaswanden en 1.200 mm dichte wanden.

 Hoogte: tot 3.000 mm.

 Wandprofi elen: aluminium.

 Plafondprofi el: 30 mm, vlak en met een volledig geïntegreerde schilderijrail.

 Vloerprofi el: 30 mm, vlak.

 Prestaties:

 Geluid: dichte wanden tot Rw=55dB en glazen wanden tot Rw=50dB.

 Brandwerendheid enkele glaswand: 30 minuten.

 Afwerking:

 Moduulovergang dichte wand 0-voeg of slank opliggend profi el.

 Moduulovergang glaswand Flushjoint.

 Glaselementen: enkel- of dubbel beglaasd.

 Dichte panelen: in staal, melamine, vinyl of akoestisch textiel / vilt.

 Deurkozijnen: inpasbaar in zowel dichte als in glazen wanden.

 Kleuren profi elen: standaard Verwol RAL kleur, overige kleuren op aanvraag.

Specificaties

T100 openT100 dicht
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In het onderstaande overzicht de systeemwanden die horen bij de Slimline Serie van Verwol.

Wand/deurtype Moduulovergang Afwerking* Rw-waarde* Dikte Type**

Clearvision 25 Flushjoint Enkel beglaasd profielloos tot 35 dB 25 mm Open

Clearvision 30 Flushjoint Enkel beglaasd profielloos tot 40 dB 30 mm Open

Clearvision 100 Flushjoint Dubbel beglaasd profielloos tot 50 dB 100 mm Open

T100 T-profiel 18 mm Dubbel beglaasde cassette tot 43 dB 100 mm Open

Flush Panel 25 Flushjoint Enkel beglaasd en staal, melamine, 
vinyl of akoestisch textiel / vilt.

tot 33 dB*** 25 mm Combi

Flush Panel 30 Flushjoint Enkel beglaasd en staal, melamine, 
vinyl of akoestisch textiel / vilt.

tot 36 dB*** 30 mm Combi

Flush Panel 100 Flushjoint Dubbel beglaasd en staal, melamine, 
vinyl of akoestisch textiel / vilt.

tot 53 dB*** 100 mm Combi

T100 T-profiel 18mm Staal, melamine, vinyl of 
akoestisch textiel / vilt.

tot 54 dB 100 mm Dicht

V100 0-voeg of slank 
opliggend profiel

Staal, melamine, vinyl of 
akoestisch textiel / vilt.

tot 55 dB 100 mm Dicht

* In het bovenstaande overzicht zijn de standaard types in de zwaarste uitvoering opgenomen. Vraag onze adviseurs naar alle overige mogelijkheden. 
** Type aanduiding: Open = glas wand  /  Combi = combinatie van glas- en dichte wand  /  Dicht = dichte wand. 
*** Theoretische labwaardes bij een wand bestaande uit twee Clearvision glaspanelen à 900 mm breed              
      en 2.700 mm hoog en drie dichte panelen à 1.200 mm breed en 2.700 mm hoog. 

Specificaties

Clearvision 30
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Onderprofiel V100 
en T100 dicht

Moduulovergang 
 T100

Moduulovergang 
V100

Bovenprofiel 
ClearVision 100

Onderprofiel 
ClearVision 100

Moduulovergang 
T100 open

Bovenprofiel 
ClearVision 25 en 30

ClearVision flushjoint 
moduulovergang

Onderprofiel 
ClearVision 25 en 30

Detailtekeningen
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Alu-kaderdeuren

Opties: Valdorpel, kalven, akoestische beglazing en dranger.

Ook houten deuren of volglasdeuren behoren tot de mogelijkheden. 
Wij geven u hier graag persoonlijk meer informatie over.

De alu-kaderdeur van Verwol kenmerkt zich door het moderne en 
strakke karakter. De deur is stijlvol, toepasbaar in elke situatie en 
heeft uitstekende akoestische eigenschappen. De alu-kaderdeur is 

verkrijgbaar in enkel beglaasde en dubbel beglaasde uitvoering. Ook zijn 
er varianten zoals een draaideur, een pendeldeur of schuifdeur leverbaar.  

 Afmetingen:

 Hoogte: tot 3.000 mm.

 Breedte: tot 930 mm standaard, 
overige afmetingen op aanvraag.

 Deurdikte: 40 mm.

 Wandprofi elen: aluminium.

 Geluidsisolatie enkel beglaasd: Rw,p=36dB 
(afgehangen situatie, 40 mm deur).

 Geluidsisolatiewaarde dubbel beglaasd: 
Rw,p= 39dB (afgehangen situatie, 40 mm deur).

 Materialen en afwerking:

 Profi elen: aluminium.

 Profi elen: 65 mm breed aluminium.

 Deurkozijnen: 37 mm breed 
inclusief  3D stelmogelijkheid.

 Gelaagd (akoestisch) veiligheidsglas 6 of 
8 mm, overige soorten op aanvraag.
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Alu-kaderdeur dubbel / Clearvision 100 / V100

Alu-kaderdeur / Clearvision 30
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Clearvision 100 / Flushdeur

Flushdeur
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Flushdeuren

Het glas van de flushdeur van Verwol loopt over het profiel waardoor het 
één geheel met de wand vormt. Dit geeft een strakke, massieve en trans-
parante uitstraling. De flushdeur onderscheidt zich niet alleen door zijn 

vormgeving maar is ook uiterst functioneel door de goede geluidsisolatie. 

 Afmetingen:

 Hoogte: tot 3.300 mm.

 Breedte: min. 980 mm. 

 Deurdikte: 60 mm of 100 mm.

 Geluidsisolatie: Rw,p=34dB 
(afgehangen situatie 100 mm deur).

 Materialen en afwerking:

 Profi elen: aluminium.

 Profi elen: 40 tot 100 mm  breed aluminium.

 Deurkozijnen: 37 mm breed 
inclusief  3D stelmogelijkheid.

 Glas: 6 mm, overige soorten op aanvraag.
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0226 - 36 36 36De Veken 21, 1716 KE Opmeer

015 - 215 37 00

www.verwol.nl

Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft info@verwol.nl




