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Naast de traditionele  mobiele paneel en glaswanden ontwikkelde 
Multiwal een kompleet nieuw concept Commandoor 100 mobiele 
paneelwand, waarbij de openheid en transparantie van glas met 
een hoge geluidisolatie gecombineerd wordt.

De Commandoor 100 is een glazen paneelwand bestaand uit  
glas, gevat in aluminium profielen die de stabiliteit garanderen. 
Net als de ondoorzichtige paneelwanden wordt de Commandoor 
standaard geleverd met het Multi Electric systeem. Door de toe-
passing van dubbelglas versterkt de akoestische isolatie verder. 
De mogelijkheden in glas- en profielafwerking zijn eindeloos.
Dit leidt tot een functioneel en stijlvol resultaat.

Mobiele wanden  
tot op het  
hoogste niveau

Voor uitgebreide informatie zie onze brochure Mobiele paneelwanden
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De opdracht van Damen Shipyards International was zo helder 
als glas. Het creëren van een nieuwe ontvangst-, lunchroom- en 
vergaderruimte waarbij volledige transparantie een must was.

Multiwal kon voldoen aan deze wens door het inzetten van haar
topproduct Commandoor, welke standaard geleverd wordt met
het Multi Electric bedieningssysteem.

Met het inzetten van de Commandoor werd aan alle wensen vol-
daan. Bedieningscomfort optima forma, volledige transparantie
en hoogwaardige geluidsisolatie. Hiermee kan Damen Shipyards 
haar nieuwe ontvangst-, lunchroom- en vergaderruimte optimaal 
benutten met de wensen en eisen die in deze moderne tijd ver-
wacht mogen worden. 

Optimale 
transparantie

Voor uitgebreide informatie zie onze brochure Mobiele paneelwanden
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Bestaat  
volmaakt design?

Transparantie en veiligheid; dat is het dilemma waar veel onder-
nemers voor staan. Dankzij de 24-uurs economie zijn steeds meer 
gebouwen ook buiten de normale kantooruren geopend voor het 
publiek .

Banken, sporthallen, congresruimtes, etalages of winkelruimtes die  
na sluitingstijd zichtbaar zijn helpen ook vandalisme en criminaliteit 
te beperken. Met glazen paneelwanden van Multiwal verdeelt u de 
ruimte, maar belemmert u het zicht niet. Dat geeft u de grootst 
mogelijke ontwerpvrijheid.

Transparantie scheidingswanden bieden namelijk de veiligheid  
van een gesloten ruimte maar geven de bezoeker tegelijkertijd het 
gevoel van openheid. Niet voor niets genieten glazen scheidings-
wanden een groeiende populariteit.
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Efficiënt, mooi 
en doeltreffend

Glazen mobiele paneelwanden van Multiwal zijn in praktisch alle 
ruimten toepasbaar. Of het nu gaat om banken, winkelcentra, 
kantoren, bibliotheken, hotels, restaurants of congrescentra.

Vele variaties met glas behoren tot de mogelijkheden. Naast het 
standaard 10 of 12 mm dikke ESG enkelschalig veiligheidsglas, 
kunnen de wanden ook worden voorzien van VSG dubbelschalig 
veiligheidsglas. 

Verder is een uitvoering in gekleurd, gezandstraald of struc-
tuurglas mogelijk.
 

Multiwal glazen mobiele paneelwanden, als transparant ondoorzichtig moet zijn.

Multiwal mobiele glazen paneelwanden in 
parkeerstand.

Vele decoratietoepassingen in folie kunnen  
op of tussen de beglazing worden aangebracht.
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Trendsettende
ontwerpen

Multiwal mobiele glaswanden geven u alle vrijheid binnen uw  
ontwerp. U kunt uw creatieve vrijheid de loop laten. 

Of het nu gaat om transparant glas of blank veiligheidsglas: 
er is de mogelijkheid het glas te laten bewerken door middel van 
zeefdruk, zandstralen of etsen. Of wat te denken van bijvoorbeeld 
uw bedrijfslogo? 

Hiermee kunt u de glazen mobiele scheidingswanden van  
Multiwal tot leven brengen. 
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Waar historische 
bouwstijlen 
met modern 
glasdesign wordt 
gecombineerd

Prachtige historische panden voorzien van hedendaags glasdesign.
Multiwal creëerde door het inzetten van een glaswand type View 
een prachtige scheiding tussen kerkzaal en ontvangstruimtes.
Geheel in de stijl van de kerk. 
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NE Normaal element
Standaard basiselement

ELEMENT TYPES

Voor alle modellen met en zonder verticale profielen beschikbaar

DT Doorloopdeur element 
(enkelvleugelig) 

Een normaal element kan  
vervangen worden door een  
doorloopdeur op iedere  
gewenste positie in de wand. 

DTZ Doorloop - 
deur element  

(dubbelvleugelig)  
Twee normaal elementen 
kunnen vervangen worden 
door een door loopdeur  
op iedere gewenste positie 
in de wand.

1

5

6

6

4
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WK Sluit element
Eén element wordt 

uitgevoerd als sluit element. Dit is 
het eerste element dat geopend 
wordt bij het openen van de 
wand en het laatste element dat 
gesloten wordt bij het sluiten van 
de wand.

FT Vast aangeslagen  
doorloopdeur

Het sluit element kan vervangen 
worden door een vast aangeslagen 
deur element, te produceren
naar wens van de opdrachtgever 
met een doorloopbreedte van
standaard 800 of 900 mm. 
Andere afmetingen mogelijk.

SE Speciaal element
Speciaal elementen  

worden naar wens van  
opdrachtgever uitgevoerd.

Rail 1

Aluminium rail in standaard kleur 9010. 
Optioneel iedere andere kleur mogelijk.

Looprollen 2

Speciaal voor de Multiwal paneel wanden 
zijn loopwagens ontwikkeld met een 
hoogwaardige rollentechniek. In combi  natie 
met een ingenieus rollensysteem laten de 
wanden zich moeiteloos verplaatsen.

Element hoogte instelling 3

leder element is zonder te openen in hoog-
te instelbaar. Openen van het plafond is bij 
afstellen van de elementen niet  
noodzakelijk.

Verticale aansluiting 4

Conische aluminium profielen waar borgen 
een effectieve en goed isolerende afsluiting. 
De hechte en gecentreerde verbinding 
tussen de elementen wordt verkregen 
met sterke magneetbanden. Verder zijn 
de profielen voorzien van binnen liggende 
kunststof afdichtingslippen.

Vloer- en railaansluiting 5

Alle typen glaswanden zijn aan onder-  
en bovenzijden voorzien van een borstel 
afsluitprofiel.

Verticale aansluiting 6

Hoogwaardig aluminium profielen.  
Uitvoering afhankelijk van type.

De techniek tot in detail
ALGEMENE KENMERKEN

TECHNISCHE KENMERKEN
View
Element dikte 43 mm
Horizontale aluminium boven- en onder-
frame, zonder verticale aluminium profielen.

Look
Element dikte 43 mm
Horizontale aluminium boven- en onder-
frame, met verticale aluminium profielen, 
met binnen liggende rubberen afsluitprofiel.

Sight
Element dikte 43 mm
Hoogwaardig design, horizontale aluminium  
boven- en onderframe, met verticale 
aluminium profielen, met binnen liggende 
magneet afsluitprofiel.

Glas
• 10 mm VSG glas
• 12 mm VSG glas
• 10 mm ESG glas
• 12 mm ESG glas

Optioneel glas
•  Geëtst glas
•  Gezandstraald glas
•  Zeefdruk glas
•  Bedrijfslogo’s
•  Brandwerend glas
•  Kogelwerend glas

Afwerkingen
Alle aluminium profielen in RAL kleur naar 
keuze. Optioneel blank geanodiseerd  
aluminium.

Bediening
Handbediend, optioneel elektrisch

ELEMENT VERBINDING

Type View Type SightType Look
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Bediening
De Commandoor is standaard voorzien van het Multi Electric systeem.

Rail 1

Aluminium rail in standaard kleur  
RAL 9010. Iedere andere kleur is  
optioneel.

Looprollen 2

Speciaal voor de Multiwal paneel- 
wanden zijn loopwagens ontwik - 
keld met een hoogwaardige rollen - 
techniek. In combi  natie met een  
ingenieus aluminium rollensysteem laten  
de wanden zich moeiteloos verplaatsen.

Element hoogte instelling 3

leder element is zonder te openen in hoogte  
instelbaar. Bij het afstellen van de elementen 
is openen van het plafond niet noodzakelijk.

Verticale aansluiting 4

Conische aluminium profielen waarborgen 
een effectieve en goed isolerende afsluiting. 
De hechte en gecentreerde verbinding  
tussen de elementen wordt verkregen  
met sterke magneetbanden. Verder zijn 
de profielen voorzien van binnenliggende 
kunststof afdichtingslippen.

Elektro contacten 5

Speciaal ontwikkelde elektro contacten zijn in 
de conische aluminium profielen geïntegreerd 
en waarborgen een optimale bediening. 
De contacten zorgen voor een optimale 
stroomoverdracht tussen de elementen.

Horizontale afdichting 6

Om een optimale geluidsisolatie te verkrij-
gen is een goede aansluiting tussen vloer 
en plafond noodzakelijk. Hiervoor bevatten 
de paneelwanden het Multi Electric systeem 
voor het uitschuiven van de drukbalken 
welke voorzien zijn van elastische afsluit-
rubbers. Deze vangen eventuele oneffen-
heden in de vloer op.

Drukbalken 7

Ieder element is aan de onder- en boven zijde 
voorzien van zwart geanodiseerde drukbal-
ken. De aandrukkracht van 2 kN/m2 is met 
de microprocessor in te stellen.

1

76

76

4

8

9

2

TECHNISCHE  
KENMERKEN

Commandoor
Elementdikte 85 - 100 mm
Geluidsisolatie: DIN EN 20140-3
Rw, P 41, 44 en 48 dB

Frame constructie 8

Volledig zelfdragende aluminium 
raamconstructie. De element-
verbindingen bestaan uit verticale  
aluminium profielen, E6/EV 
geanodiseerd. Optioneel zijn de 
verticaal aluminium profielen in 
kleur uitvoerbaar.

Glas 9

5, 6, 8 en 10 mm VSG of ESG 
glas.

Optioneel
•  Geëtst glas
•  Gezandstraald glas
•  Zeefdruk glas
•  Brandwerend glas
•  Kogelwerend glas

Onze kracht:  
een combinatie van twee  
technieken in één design.

ALGEMENE KENMERKEN

3

5
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DT Doorloopdeurelement  
(enkel vleugelig)

Deze verschuifbare doorloopdeur 
is voorzien van een hoogwaardig 
gelast, stalen frame. Door deze 
stabiele constructie is geen vloer-
vergrendeling of vloerrail nodig. 
Het deurblad is aan de onder-
zijde voorzien van drukbalken, 
welke automatisch uitschuiven 
bij het sluiten van de deur. Bij het 
verschuiven van de doorloopdeur 
wordt het deurblad automatisch 
vergrendeld.

DTZ Doorloopdeurelement  
(dubbel vleugelig)

Deze verschuifbare doorloopdeur 
is voorzien van een hoogwaardig  
gelast, stalen frame. Door deze 
stabiele constructie is geen vloer-
vergrendeling of vloerrail nodig. De 
deurbladen zijn aan de onderzijde 
voorzien van drukbalken, welke 
automatisch uitschuiven bij het 
sluiten van de deur. Bij het ver-
schuiven van de elementen wor-
den de deurbladen automatisch 
vergrendeld. Bij het verschuiven 
van de doorloopdeur wordt het 
deurblad automatisch vergrendeld.

EE/SE Hoek- of  
speciaalelement

Alle elementen kunnen optioneel 
voorzien worden van hoekaanslui-
tingen (EE), bestemd voor aanslui-
ting op een andere paneelwand. 
Verder zijn alle denkbare speciaal-
elementen (SE) optioneel.

NE Normaal element
Standaard basiselement

TEW Telescopische  
wandlijst

Standaard worden de Comman-
door en Select 120 met een te-
le-scopische wandlijst uitgevoerd. 
Ook de modellen Select 100 en 
110 zijn met een telescopische 
wandlijst te leveren. 
Groot voordeel is dat alle beno-
digde elektrotechniek als trafo, 
microprocessor en sleutelscha-
kelaar voor het Multi Electric  
systeem compleet is geïntegreerd. 
De telescopische wandlijst is  
hetzelfde afgewerkt als de wand.

FT Vast aangeslagen  
doorloopdeur

Het telescoopelement kan ver-
vangen worden door een vast 
aangeslagen doorloopdeur. De 
doorgangsdeur is even hoog als 
de wand en is gemonteerd aan  
de aanwezige bouwkundige 
wand. Het deurblad is aan de  
boven- en onderzijde voorzien  
van drukbalken, welke automatisch 
uitschuiven bij het sluiten van de 
deur. 

ELEMENT VERBINDING TYPE COMMANDOOR

Alle types zijn voorzien van:
• Geanodiseerde aluminium profielen E6/EV
• Magneetband met 70 N/m1 aantrekkracht
• Met dubbele binnenliggende rubberen afsluitprofielen 

Voor technische data verwijzen wij u naar onze technische 
specificaties. Commandoor type K Commandoor type U



Parkeren op maat
Onderstaand vindt u acht veel voorkomende standaard parkeeropstellingen. Vanzelfsprekend bieden de Multiwal  
railconstructies een scala aan mogelijkheden, waarbij praktisch alle denkbare parkeeroplossingen kunnen worden  
gecreëerd.

Parkeerstand 5

Parkeerstand 1

Tweepuntophanging
Elk element is opgehangen aan twee looprollen, waardoor 
het via een hulprail in elke gewenste afbuiging naar de 
parkeerstaand kan worden geschoven.   

Bedieningscomfort tot in de details
Door de uitgebalanceerde constructie 
van rails en precisie looprollen kunt 
u Multiwal mobiele paneelwanden 
eenvoudig met de hand verschuiven.  
Dankzij tientallen jaren ervaring 
heeft Multiwal voor haar mobiele 
paneel wanden een aantal geruisloze 
railsystemen ontwikkeld. Deze zijn 
voor alle modellen toepasbaar.  
Multiwal heeft drie basismodellen, 
met elk hun eigen rollensysteem. 
Naast de drie basismodellen zijn  
nog voor speciale objecten rails op 
maat te verkrijgen. 

• Alle looprails van aluminium met 
precisie looprollen

• Standaard poedercoating  
RAL 9010 

• Optioneel iedere gewenste  
kleur mogelijk 

Ophangconstructie
Optioneel is het aanbrengen van een 
ophangconstructie, met of zonder 
geluidsbarrière, tussen het plafond 
en bouwkundige constructie. Afhan-
kelijk van de gewenste geluidsisolatie 
wordt de geluidsbarrière opgebouwd 
uit geluidsisolerende materialen zoals 
mineraalwol Sonorex of gipskarton.

De beugelconstructie garandeert  
een optimale hoogte-instelling en is 
opgebouwd uit:
• Stalen kokerprofielen 40 x 50 mm
• Gegalvaniseerde stalen  

montageplaten
• Een onderzijde met instelbare 

draadstangen 
• Geluidsisolerende materialen,  

afhankelijk van de gewenste  
geluidsisolatiePerspectieftekening rails  

met beugelconstructie
Perspectieftekening rails,  
beugelconstructie met barrière

98

80

128

80

98

98

64

64

128

98

98

Railtpe MR-1 met plafondoplegging
Railtype MR zonder plafondoplegging

Railtype MR-S

RAILS EN OPHANGCONSTRUCTIE -  PARKEER MOGELIJKHEDEN

Parkeerstand 4

Parkeerstand 6

Parkeerstand 3

Parkeerstand 2
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Permanente controle 
Ontwerp en fabricage verzorgt Multiwal in eigen 
huis met productiefaciliteiten in Nederland en 
Duitsland. Het toepassen van geavanceerde 
technieken zijn inherent aan de wanden van 
Multiwal. Ook na de vakkundige plaatsing en 
eindcontrole blijft Multiwal betrokken bij uw 
systemen. Periodieke controle door een team 
van specialisten houdt uw scheidingswanden in 
optimale conditie. 

Kwaliteitsmanagement
Om u te verzekeren van onze kwaliteit is  
Multiwal naar het kwaliteitsmanagementsysteem  
DIN EN ISO 9001 : 2008 ISO gecertificeerd. 

Daarnaast zijn de volgende certificaten  
beschikbaar:

• Geluidsisolatie naar DIN EN 10140-2 /  
20140-3 laboratoriumwaarden door  
internationale testlaboratoria. 

• Brandwering naar EN 1364-1:1999 en  
EN 1634-1:2008

• TÜV-certificering, duurtest, constructietest en 
balzekerheidstest naar DIN EN 1023-3:2001-01,  
DIN 4103-1:1984-07, DIN 18032-3:1997-04, 
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02

FSC®-gecertificeerd
Multiwal verwierf het internationale, onafhankelijke 
FSC®-keurmerk wat verzekert dat grondstoffen 
voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit 
verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht 
voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. 
Alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties 
bevelen FSC aan. Dit maakt FSC uniek. Daarom 
kiest Multiwal voor FSC-hout en -papier en draagt 
bij aan bescherming van bossen wereldwijd!

Multiwal is volledig  
gecertificeerd
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Multi Design
De vier wanden van onze werk-omgeving bepalen voor een 
groot deel de effectiviteit van ons denken en doen. Kleur is daarbij 
een bepalende factor voor de sfeer en voor de stemming in een 
ruimte. Multiwal begrijpt dit en levert wanden in een uitgebreid 
kleurengamma, zodat de sfeer van uw werkomgeving aan een 
optimale prestatie bijdraagt.

Multi Design – een nieuwe dimensie – transformeert wanden tot 
ware kunstwerken met foto’s en schilderijen van gerenommeerde 
kunstenaars of met uw eigen design. De wand is niet langer alleen 
een middel om de ruimte af te sluiten, de wand wordt het venster 
naar een andere wereld! 

Omdat Multiwal oplossingen op maat levert, is het raadzaam dat 
onze adviseurs al in de planningsfase worden betrokken bij een 
project. Op die manier kunnen wij een bijdrage leveren aan intelligen-
te oplossingen voor een flexibele indeling van de ruimte. 

Multiwal producten maken efficiënt werken mogelijk in iedere 
ruimte, waarbij flexibiliteit en een stijlvol uiterlijk hand in hand 
gaan. Grote hoogten, niveauverschillen in plafonds en vloeren of 
afwijkend gevormde ruimten zijn geen barrière. Dankzij de flexibiliteit 
van Multiwal mobiele scheidingswanden kan aan elke wens worden 
voldaan, waarbij kleuren, geluidsisolatie en bedieningscomfort met 
het Multi Electric systeem belangrijke factoren zijn.

Multiwal is een internationaal opererende onderneming 
op het gebied van mobiele scheidingswanden met de 
hoofdvestiging in Nederland, productie in Nederland 
en Duitsland en eigen verkoopkantoren in Frankrijk en 
Engeland.

Wereldwijd adviseert, produceert en installeert Multiwal 
mobiele scheidingswanden die ruimte scheppen. Of het 
nu gaat om creëren van ruimte in multifunctionele centra, 

banken, scholen, hotels, restaurants of kantoren; Multi-
wal mobiele scheidingswanden zijn extreem veelzijdig. 
Ze bieden creatieve vrijheid in ieder denkbaar ontwerp. 

Service dichtbij
De beste service wordt lokaal verleend. Naast vier eigen 
verkoopkantoren in Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
Engeland, heeft Multiwal een uitgebreid verkoopnet met 
agenten. Zij vertegenwoordigen Multiwal in vele landen. 

Wereldwijde service

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Veranderingen in technische 
specificaties of overige informatie in deze brochure zijn echter altijd voorbehouden.
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Mobiele glaswanden

Multiwal. Moved by quality

Le
t o

p 
af

sn
ed

e

Multiwal. Moved by quality

Le
t o

p 
af

sn
ed

e

Mobiele paneelwanden 
Multi-Eco 85 U en 

Multi-Eco 100 K

Multi Design

Multiwal. Moved by quality
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Uw venster naar een andere wereld!

Mobiele paneelwanden

Multiwal. Moved by quality
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Vouwwanden

Multiwal. Moved by quality
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Multiwal UK Ltd

Minerva House

63-77 Hornby Street

BL9  5BW Bury

T 44 (0) 161 705 4308

E info@multiwal.com

I www.multiwal.com

Head office:

Multiwal B.V.

Kleine Beer 20

Postbus 272

2950 AG Alblasserdam

T 31 (0) 78 - 692 21 22

F 31 (0) 78 - 693 42 28

E info@multiwal.nl

I www.multiwal.nl

Multiwal GmbH

Kleinrudestedter Straße 14

99195 Großrudestedt

T  49 (0) 3 62 04 55 80

F  49 (0) 3 62 04 5 58 30

E  info@multiwal.com

I www.multiwal.com

Multiwal France

124 rue Pasteur 

59370 Mons en Baroeul

T  03 20 33 08 42

F 03 20 33 96 17

E  info@multiwal.fr

I  www.multiwal.com


