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Alle opdrachten, leveringen en werkzaamheden worden alleen aanvaard en uitgevoerd onder uitdrukkelijke vigeur van 
onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Op alle inkopen zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van 
toepassing. Van beiden kan op aanvraag een exemplaar verstrekt worden.

Alleen producten als zodanig aangemerkt op dit document zijn FSC® gecertificeerd.
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PRODUCENT VAN C2C SILVER 
GECERTIFICEERDE SYSTEEMWANDEN
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Verwol Vintage Vision 

Introductie Vintage Vision 

Verwol introduceert de Vintage Vision systeemwanden uit de Slimline Serie®. Deze systeemwand geeft uw kantoor een 

‘Vintage’ en industriële look.  
 

Zoals u gewend bent van de systeemwanden uit de Slimline Serie van Verwol  is ook de Vintage Vision Cradle to Cradle 

Silver gecertificeerd  en zijn de geluidsisolatiewaardes bijzonder hoog (enkelglas tot 40dB).  

Uitvoeringsmogelijkheden 

U heeft een ruime keuze in de detaillering en het patroon van de profielen. U geeft aan waar u de deellijnprofielen wilt 

hebben en wij schetsen u de mogelijkheden.  
Wij hebben eigen engineers, produceren zelf in onze fabriek van 12.000m² en werken met Verwol montageteams. 

Hiermee hebben wij volledige grip op kwaliteit en kunnen wij direct inspelen op uw wensen.  

Technische specificaties 

Wanddikte:    Standaard 30 – 60 mm. 
Materiaal profielen:   Aluminium gepoedercoat in zwart (bv RAL 7021, 9005 of 9017) fijnstructuur. 
Hoogte plafondprofiel:  30mm. vlak 
Hoogte vloerprofiel:   30mm. vlak 
Geluidsisolatie wand: Tot Rw=40dB (meting uitgevoerd door DPA Caubergh-Huygen 

referentienummer 00330-11159-02) 
Max. hoogte:   3.000mm. 



 
Verwol Vintage Vision 

Vintage deuren 

Wij leveren deuren in dezelfde stijl als de Vintage Vision. Ook hier worden profielen op basis van uw wensen en de 

technische mogelijkheden in de deur verwerkt.  

 
De Vintage deur wordt geproduceerd met geluidsisolerend veiligheidsglas en een valdorpel om te voorkomen dat er 

geluidsoverlast tussen de verschillende ruimtes in uw kantoor ontstaat.  
 

Neem contact met ons op voor meer informatie via 0226 – 36 36 36 of info@verwol.nl.  


