Mobiele paneelwanden
Multi-Eco 85 U en
Multi-Eco 100 K
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Kwaliteit hoeft niet
altijd duur te zijn
Wie ruimte flexibel gebruikt, past Multiwal paneelwanden toe. Naast
de hoogwaardige kwaliteitsproducten Multi-Electric, Select 100 K/U
en Commandoor heeft Multiwal de Multi Eco 85U en Multi Eco 100K
ontwikkeld waarmee de totaal oplossing tussen de traditionele
harmonica deur en de hoogwaardige mobiele paneelwanden kan
worden aangeboden.
Daar waar geen hoge geluidsisolatie gewenst is en gezocht wordt
naar een vlakke mobiele paneelwand zonder concessies te doen
aan functionaliteit, kwaliteit zorgt het type Multi Eco 85U en het
type Multi Eco 100 K met zijn handbediening voor de oplossing.

4

P aneelwand en M ulti-Eco

Multiwal. Moved by quality

5

Multi-Eco 85 U en
Multi-Eco 100 K
Eenvoud met een
hoogwaardige kwaliteit
Veelal is het niet noodzakelijk zeer gecompliceerde oplossingen te
maken. Niet overal speelt een hoge geluidsisolatie een grote rol.
Daarom ontwikkelde Multiwal de Multi-Eco. Een mobiele paneelwand, vanzelfsprekend met de hoge kwaliteit standaard van
Multiwal maar daar waar een eenvoudige oplossing gewenst is.
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Multi-Eco - de techniek tot in detail
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TECHNISCHE
KENMERKEN
Multi-Eco 85 U
Wand dikte 85 mm
Geluidsisolatie: DIN EN 20140-3
Rw, P 38, 40, 42 en 45 dB

Afwerkingen
8 Standaard kleuren naar keuze
opdrachtgever. Optioneel iedere
denkbare afwerking mogelijk.

Multi-Eco 100 K
Wand dikte 100 mm
Geluidsisolatie: DIN EN 20140-3
Rw, P 39, 42, 43 en 46 dB

Rail 3
Aluminium rail in standaard kleur
RAL 9010

Looprollen 4
Speciaal voor de Multiwal paneel
Afmetingen:
wanden zijn loopwagens ontwikkeld
Element breedte max. 1260 mm
met een hoogwaardige rollentechniek.
Element hoogte max. 4100 mm
In combinatie met een ingenieus
aluminium rollensysteem laten de
Frameconstructie 1
Speciaal ontwikkelde profielen voor wanden zich moeiteloos verplaatsen.
een volledig zelfdragende frame
constructie in combinatie met
Element hoogte instelling 5
vrij opgehangen buitenbeplating
leder element is zonder te openen
zorgen voor een stijfheid en goed
in hoogte instelbaar. Bij het afstellen
isolerende eigenschappen. De
van de elementen is openen van het
elementverbindingen, bestaan uit
plafond niet noodzakelijk.
verticale aluminium koker profielen,
E6/EV geanodiseerd.
Verticale aansluiting 6
Conische aluminium koker profielen
waarborgen een effectieve en goed
Dekplaten 2
De dekplaten zijn van 12/16 mm
isolerende afsluiting. Verder zijn de
hoogwaardig spaanplaat V20E1/720. profielen voorzien van binnenliggende
De dekplaten zijn vrijdragend in de
kunststof afdichtingslippen.
rubberen profielen van het frame
opgehangen. Door de vrijdragende
Horizontale afdichting 7
Om een optimale geluidsisolatie te
constructie zijn de dekplaten vrij
verkrijgen is een goede aansluiting
gemakkelijk te verwisselen.
tussen vloer en plafond noodzakelijk.
Optionele dekplaten
Ieder element is aan de onder- en
• B1 moeilijk ontvlambaar
bovenzijde voorzien van zwart
• A2 niet brandbaar
geanodiseerde drukbalken.
• B1 afwerkingen
Met een aandrukkracht van 1,5 kN/m2.
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Element types
Normaal element
Standaard basiselement
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ELEMENT VERBINDING
MULTI-ECO

Multi-Eco 85 U
• Bij gesloten wand ca. 4 mm
zichtbare aluminium profielen
•	Met binnenliggend rubberen
afdichtingsprofiel

TEF

Binnenliggend telescoopelement
Het model Multi Eco is standaard
uitgevoerd met telescoop met een binnen
liggende koffer (TEF). In ingeschoven toestand
is het telescoopelement vlak met de wand. De
telescoopkoffer is hetzelfde afgewerkt als de
wand.

FT

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.

Multi-Eco 85 U

Multi-Eco 100 K
• Bij gesloten wand geen zichtbare
aluminium profielen
• Met binnenliggend rubberen
afdichtingsprofiel

DT

Doorloopdeur element
(enkel vleugelig)
Deze verschuifbare doorloopdeur is voorzien van
een hoogwaardig gelast frame. Het deurblad
is aan de onderzijde voorzien van drukbalken,
welke automatisch uitschuiven bij het sluiten
van de deur.

Multi-Eco 100 K
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Multi-Eco rail en ophanconstructies

9

Parkeer mogelijkheden

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 paneelwanden een aantal
geruisloze railsystemen ontwikkeld.

Type MA 1-puntsophanging

Eénpuntsophanging MA rail
Elk element is opgehangen aan één, viervoudig gelagerde,
looprol. Hiermee worden zonder hulprails de elementen op
de parkeerstand gedraaid.

Type MR - MR-1 2-puntsophanging
met en zonder plafond oplegging

102
98

Perspectieftekening rails
met beugelconstructie

80

80

64
98

98

98

64

128

Perspectieftekening rails,
beugelconstructie met barrière

132

• Alle looprails van aluminium met
precisie looprollen
• Standaard poedercoating RAL 9010
• Iedere gewenste kleur is optioneel
Ophangconstructie
Optioneel is het aanbrengen van een
ophangconstructie, met of zonder
geluidsbarrière, tussen het plafond en
bouwkundige constructie. Afhankelijk 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
geluidsisolatie

Tweepuntsophanging, MR en MR-1 rail
Elk element is opgehangen aan twee looprollen, waardoor
het via een hulprail in elke gewenste afbuiging naar de
parkeerstand kan worden geschoven.

Parkeren op maat
Onderstaand vindt u vijf veel voorkomende standaard parkeeropstellingen. Vanzelfsprekend bieden de Multiwal railconstructies een scala aan mogelijkheden, waarbij praktisch elke denkbare parkeeroplossing kan worden gecreëerd.

Parkeerstand 0

Parkeerstand 3

Parkeerstand 1
Parkeerstand 4

Parkeerstand 5
Parkeerstand 2
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Multiwal is volledig
gecertificeerd

Stilte op
aanvraag

Kleuren
Speciaal voor de Multi-Eco stelde Multiwal een standaard selectie van 8 kleuren samen.

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.

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 18032-3:199704, DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):
2007-02
FSC®-gecertificeerd
Multiwal verwierf het internationale,
onafhankelijke FSC®-keurmerk wat
verzekert dat grondstoffen voor houten 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!

Bij een efficiënte ruimte-indeling gaat het
niet alleen om visuele afscherming, maar
ook om een goede geluidsisolatie. Daar
hebben we bij Multiwal aandacht aan besteed, door het ontwikkelen van speciale
onderdelen en een technisch perfecte
samenstelling en kwaliteitscontrole.
Onze mobiele paneelwanden zijn getest
bij TNO Technische Fysische Dienst bij de
TU in Delft en bij de ITA en FraunhoferInstitut in Duitsland. Geluidsisolatie tot
59 dB behoort tot de mogelijkheden. Een
score die niet onder hoeft te doen voor
de meeste moderne vaste wanden.

dB

MW14 - 131/8 - Wit

MW14 - UN77 - Licht grijs

MW14 - U26/6 - Parelgrijs

MW14 - UN228 - Geel

MW14 - U64/6 - Creme Ivoor

MW14 - HN3036 - Beuken natuur

Vanzelfsprekend zijn optioneel alle
denkbare afwerkingen mogelijk.
Hiervoor verwijzen wij u graag naar
Multi-Design.			

MW14 - H4404 - Berken natur

MW14 - HL1238 - Eiken natuur

Wereldwijde service

70
dB

Luchtgeluidsisolatie
Luchtgeluidsisolatie
(R) (R)

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

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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Vouwwanden

Mobiele paneelwanden
Multi-Eco 85 U en
Multi-Eco 100 K
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Mobiele glaswanden

Mobiele paneelwanden

Uw venster naar een andere wereld!
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Head office:
Multiwal B.V.

Multiwal GmbH

Kleine Beer 20

Kleinrudestedter Straße 14

Postbus 272

99195 Großrudestedt

2950 AG Alblasserdam

T 49 (0) 3 62 04 55 80

T 31 (0) 78 - 692 21 22

F 49 (0) 3 62 04 5 58 30

F 31 (0) 78 - 693 42 28

E info@multiwal.com

E info@multiwal.nl

I www.multiwal.com

I www.multiwal.nl

Multiwal France

Multiwal UK Ltd

124 rue Pasteur

Minerva House

59370 Mons en Baroeul

63-77 Hornby Street

T 03 20 33 08 42

BL9 5BW Bury

F 03 20 33 96 17

T 44 (0) 161 705 4308

E info@multiwal.fr

E info@multiwal.com

I www.multiwal.com

I www.multiwal.com

www.multiwal.com

