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Afwerking  
in design
Moved by quality

Als mensen binnenkomen in een ruimte, bijvoorbeeld een hotel of een 
congrescentrum, dan is het prettig als men gelijk een prettige sfeer 
ervaart. Een plek waar iemand zich op zijn of haar gemak voelt. Wist u dat 
kleuren en patronen niet alleen grote invloed hebben op een prettige sfeer, 
maar ook op het denken en doen van een persoon? Multiwal begrijpt dit. 
Daarom leveren wij wanden in een uitgebreid kleurengamma. Met de 
juiste keuzes creëert u daarmee een omgeving waar u zich optimaal op  
uw werk kunt richten. Wij adviseren u daar graag in. En het oog wil ook 
wat natuurlijk. Met onze wanden realiseert u dé uitstraling die u voor uw 
bedrijf wenst. Wij zijn een Europese fabrikant met een uitgebreide 
ontwerp- en serviceafdeling en werken al tientallen jaren voor diverse 
opdrachtgevers.
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Uw paneelwand 
als kunstwerk
Alles is mogelijk

Wilt u een ingetogen, levendige of uitbundige wand? Multiwal mobiele 
paneelwanden zijn niet alleen in verschillende uitvoeringen en een enorm 
aantal kleuren leverbaar, maar ook in diverse materialen. U kunt kiezen 
voor een standaard kunststof Melamine-afwerking. Maar wat dacht u  
van hoogwaardig edelfineer, HPL, textiel, kunststof of exclusieve 
betimmeringen met uw favoriete houtsoort? Nog persoonlijker worden uw 
wanden met onze productlijn Multi Design, een nieuwe dimensie.  
U kunt uw eigen fotomateriaal laten printen op verschillende typen 
wanden. Of maak van uw wanden prachtige kunstwerken met foto’s en 
schilderijen van gerenommeerde fotografen of klassieke kunstenaars. Een 
wand is niet langer ‘zomaar’ een wand, maar voegt een nieuwe dimensie 
toe aan een ruimte. 

Heeft u een ruimte nodig waar u vaak vertrouwelijke gesprekken moet 
voeren? De paneelwanden van Multiwal zijn altijd voorzien van de door u 
gewenste geluidsisolatie. Het is ook mogelijk om uw wanden te voorzien van 
speciale akoestische panelen om de juiste geluidsabsorptie te garanderen. 
Deze panelen zijn ideaal voor bijvoorbeeld muziektheaters of grote 
congresruimten. Muziek klinkt dan precies zoals het bedoeld is en in een 
congresruimte kan men zelfs op de laatste rij de sprekers nog verstaan. 

We nemen u graag mee in de wereld van wandafwerkingen en kleuren.  
In deze brochure laten wij u een klein deel van alle mogelijkheden zien. 
Maak gerust een vrijblijvende afspraak met ons en wij zorgen voor een 
rooskleurig advies op maat!
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MW18 - Strand UL180

MW18 - Magnolia wit U1379 MW18 - Grijs wit UN77

MW18 - Wit 131/8

Wittonen  
Pure eenvoud

Wit is eigenlijk de combinatie van alle kleuren in het spectrum. In de 
hedendaagse, moderne architectuur wordt er veel gewerkt met licht en 
ruimte, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van wit. Naast de standaard 
wit 131/8 bieden wij afwerkingen in verschillende wittonen, van helder wit 
tot warm wit: omarm de mogelijkheden van deze heldere sfeermaker. 

Standaard kunststof afwerking
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MW18 - Parelgrijs U26/6

U22-53 Grijs

MW18 - Licht aluminium F140

MW18 - Citrus grijs U201/5

Grijstonen  
Elegantie in grijs

Bent u op zoek naar een rustige basis en houdt u tegelijk van elegantie? 
Dan adviseert Multiwal verschillende grijstonen. Voor een standaard 
afwerking kunt u kiezen uit vier tinten grijs. Naast deze standaardkleuren 
kunt u kiezen uit een scala van grijstonen.

Standaard kunststof afwerking
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Donkere tonen    
Krachtige  
zakelijkheid

Een standaard afwerking met een uitgesproken design? De vier 
standaardkleuren in donkere antraciet- en zwarttonen van Multiwal 
zorgen ervoor dat uw wensen voor uitgesproken kleuren en ontwerp 
gerealiseerd worden. Wilt u meer keuze? Dat is mogelijk.  
Wij maken graag een kleurenpalet op maat voor u.

MW18 - Grafiet zwart UN91 MW18 - Zwart U41/6

MW18 - Antraciet U25/5MW18 - Donkergrijs U27/6

Standaard kunststof afwerking
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MW18 - Cappuccino UN410

MW18 - Crème U79/6MW18 - Magnolia U43/6

MW18 - Sahara beige U212

Natuurtonen  
Rustgevende 
harmonie

Wilt u rust en ruimte creëren? Dan heeft Multiwal vier warme 
standaardnatuurtinten beschikbaar. Zo schept u een harmonieuze en 
warme sfeer in een ruimte. We hebben nog veel meer natuurtinten,  
laat u door ons informeren.

Standaard kunststof afwerking
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MW18 - Bordeaux UL105

MW18 - Pastel geel UN17

MW18 - Signaal rood US225

MW18 - Oranje UL19

Rode en gele tonen  
Warm en levendig

Met onze vier opvallende kleuren pastelgeel, oranje, bordeaux  
en signaalrood geeft u ruimten een actieve en sterke uitstraling.  
Uw paneelwand speelt zo ineens een opvallende rol in de ruimte. 

Standaard kunststof afwerking
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MW18 - Kristal blauw US739 MW18 - Pool blauw US717

MW18 - Hemelsblauw donker US715 MW18 - Marine U69/4

Blauwe tonen  
Spelen met de 
elementen

Wilskracht, idealen, geloof en vertrouwen in intuïtief inzicht. Dat zijn de 
eigenschappen van de kleur blauw. Met deze vier standaardkleuren 
ontstaat een verkoelende en verruimende sfeer die inspiratie en rust 
geeft. Blauw werkt ook prima tegen sleur. Alsof u de lucht en de zee  
naar binnen haalt. 

Standaard kunststof afwerking
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MW18 - Avocado US07

MW18 - Geel UN228

MW18 - Courgette US08

MW18 - Limoen US09

Groene tonen    
Positieve energie

Groen is de kleur van balans, van positieve energie en staat voor 
tevredenheid en optimisme. De vier standaardkleuren groen van Multiwal 
zorgen voor een evenwichtige sfeer in bijvoorbeeld een congresruimte of  
in de lobby van een hotel. Het frisse optimisme wat groen veroorzaakt,  
geeft wanden én bezoekers een boost.

Standaard kunststof afwerking
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MW18 - Odessa wit eiken HL1236

MW18 - Naturel beuken HN3036

MW18 - Berken H4404

MW18 - Odessa licht eiken HL1238

Lichte houttonen  
Aangenaam  
natuurlijk

Tijdloze elegantie, een warme sfeer en een natuurlijke uitstraling.  
Daar zorgen houtstructuren in een ruimte voor. De vier standaard 
afwerkingen van beuken, eiken en berken zorgen voor wanden die  
rust in een ruimte brengen.

Standaard kunststof afwerking
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MW18 - Walnoot HL837

MW18 - Sherwood eiken HG53 MW18 - Donker kersen H47

MW18 - Wengé HN555

Warme houttonen  
Contrastrijk en 
warm

De trends van vandaag mengen lichte met donkere houttonen.  
Met wandbekleding in wengé, sherwood eiken, walnoot en donker kersen 
creëer je harmonieuze ruimten. Chique en elegant, zonder somber te 
worden. De luxe uitstraling van deze standaard houtafwerkingen zorgen 
voor een uitgesproken ruimte. Wilt u een andere houtsoort, dat kan ook, 
wij maken een offerte op maat met elke houtafwerking die u wilt.

Standaard kunststof afwerking
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Fineer
Breng de natuur 
binnen

Houtfineer is een dunne laag hout, gesneden uit de stam van een boom. 
De structuur en het karakter van de boom worden verschillend benadrukt, 
dat komt door de manier waarop de vakman het fineer zaagt en verwerkt. 
Twee zeer gebruikelijke technieken zijn quartier of dosse gezaagd. Wilt u 
een strakke afwerking? Kies dan voor quartier gezaagd, er ontstaat met 
deze techniek een strak lijnenspel. Wilt u verrassende structuren?  
Kies dan voor dosse gezaagd. Het patroon van het hout lijkt door deze 
zaagmethode op een weelderig bloemenpatroon. Doordat de bast van  
een boom en de manier waarop een boom groeit uniek is, kun je fineer 
vergelijken met een vingerafdruk. Geen wand is hetzelfde als u voor een 
fineerafwerking kiest. De fineerafwerking kunnen wij blank lakken om zo 
een beschermlaag op het fineer aan te brengen. Of wat dacht u van kleur 
gebeitst om de kleurtonen van het hout nog mooier uit te laten komen? 
De levendigheid van houtstructuren komt optimaal tot zijn recht bij de 
Multiwal paneelwanden.
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De wanden kunnen ook in leer worden uitgevoerd

Uw wanden afwerken met stof? Dat kan bij Multiwal in elke kleur en in 
heel veel verschillende materialen. Zo leveren wij zelfs wanden met een 
leren afwerking. Dit geeft de uitstraling van een luxe hotel. Stoffen 
hebben een hoog absorberend vermogen waardoor het geluid in de ruimte 
vriendelijk en aangenaam wordt. Een prachtige wand met een stofpatroon 
is een echte blikvanger. Stoffen met uw naam en logo op uw 
paneelwanden? Geen probleem, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Stof- en  
leerafwerking
De luxe van 
comfort
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Wat is akoestiek?
In een ruimte is de akoestiek heel belangrijk. Geluid van muziek, machines, 
telefoon; allemaal geluidsbronnen die storend kunnen zijn als de ruimte 
geen goede akoestiek heeft. Vooral het type gebouw heeft veel invloed op 
geluid in een ruimte. Gladde, harde oppervlaktes, zoals kale betonnen 
wanden en plafonds weerkaatsen de geluidsgolven die daar tegenaan 
komen. Zo ontstaat er een galm of echo. Heeft de ruimte zachte en ruwe 
oppervlaktes, zoals tapijt op de vloer of stoffen meubels, dan worden de 
geluidsgolven door het zachte materiaal deels geabsorbeerd. Het ruwe 
oppervlak zorgt ervoor dat de geluidsgolf ‘breekt’ en in andere vorm terug 
de ruimte ingaat. 

Multiwal akoestische wanden
Bij Multiwal vindt u perfecte akoestische wanden die we leveren met elke 
denkbare afwerking. Deze wanden zijn voorzien van panelen die zorgen 
voor een goede geluisisolatie. Dat is belangrijk als u bijvoorbeeld met veel 
personen in een grote ruimte bent. Denk bijvoorbeeld aan een grote 
restaurantruimte.

Muziek op zijn best
Heeft u een bedrijf of gebouw dat gespecialiseerd is in muziek, theater of 
geluid? Voor het dempen van harde ruimten in bijvoorbeeld  theaters en 
muziekcentra zijn onze akoestische panelen essentieel. De klanken van 
een concert, het drama van een theatervoorstelling en het gefluister in 
een spannende scene zijn te horen tot en met de verste stoel in uw 
voorstellingsruimte. Multiwal is uw ervaren partner en zorgt ervoor dat de 
beleving die u verkoopt, ultiem tot zijn recht komt.

Akoestiek 
Dat klinkt als 
muziek
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Wie heeft als kind weleens een muur gebruikt alsof het één groot vel papier 
was? Misschien heeft u een mooie tekening op het behang gemaakt? 
Destijds werd dit misschien niet gewaardeerd, maar op het werk mag u op de 
muur schrijven van Multiwal. Op onze beschrijfbare wanden kunt u met 
whiteboardpennen schrijven. Zo kunt u tijdens een brainstormsessie alle 
ideeën direct op de wand uitwerken. Een andere mogelijkheid is om uw 
wanden een magnetische afwerking te geven. U kunt dan eenvoudig met 
magneten inspirerende foto’s, nieuwsberichten en andere zaken op uw 
wanden hangen. 

Prints en zeefdruk 
Multiwal bedrukt wandpanelen met uw favoriete schilderijen van 
gerenommeerde kunstenaars of met uw eigen design. De mogelijkheden 
hierin zijn oneindig. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Het staat op de 
muur geschreven
Van wand tot  
whiteboard

Een magnetische paneelwand is eenvoudig te realiseren
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Betrouwbare elementen  
De basis van uw flexibele 
werkomgeving
Het start bij de basis
Onze paneelwanden bestaan uit verschillende delen, zogenaamde elementen. Deze elementen zijn opgebouwd uit een aluminium 
frameconstructie met standaard aan beide zijden een kwalitatief hoogwaardige spaanplaat. Deze spaanplaat werken we 
vervolgens op maat af. U kunt ook voor een ander basismateriaal dan spaanplaat kiezen. We zetten alle opties voor u op een rij:

Basis van MDF 
MDF is een goed alternatief voor spaanplaat. Als u uw wanden in een 
specifieke kleur wilt of als u uw wand wilt laten perforeren, raden we 
aan om MDF te gebruiken.

Vochtwerend
Werkt u in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid? Kies dan voor  
onze vochtwerende beplating. Deze beplating is verkrijgbaar in zowel  
spaanplaat als MDF. 

Standaardbasis van spaanplaat  
De standaarduitvoering. We bekleden de spaanplaat  

met een afwerking op maat. 

Brandvertragende basis
We kunnen ook brandvertragende platen gebruiken als basis. Belangrijk als u in een 

omgeving werkt met brandgevaarlijke materialen. Vanzelfsprekend worden deze 
standaard geleverd bij de wanden met F30 en F60. 

Naast deze materialen zijn er nog veel meer basismaterialen mogelijk.  
Neem contact op voor een aanbieding op maat. 

Lineair
Met lineaire perforatie worden uw 
wanden haarfijn geperforeerd, 
waardoor de wand geluid goed 
absorbeert en een rustige uitstraling 
krijgt.

Rond geperforeerd versprongen
Met rond geperforeerd versprongen 
gaatjes maken wij mooie patronen 
in de wand. De wanden worden 
hierdoor haast kunstwerken.  
De hoge absorberende waarde  
zorgt voor een gedempt geluid. 

Quadra in carré 
Met quadra in carré perforatie 
worden geperforeerde paneel-
wanden chique blikvangers.  
Ook deze wanden hebben een  
hoog absorbsie vermogen. 

Quadra versprongen
Door de perforatie quadra 
versprongen wordt de paneelwand 
een kunstwerk op zich. Waar rond 
geperforeerd de standaard is,  
maakt u met quadra versprongen 
perforatie uw wanden tot 
blikvangers.

Lineair gebroken
Door de wandpanelen lineair 
gebroken te perforeren ontstaat er 
een mooi patroon. 

Rond geperforeerd in carré
Door de panelen rond in carré te 
perforeren ontstaat een prachtig 
patroon. Dit geeft niet alleen een 
chique uitstraling maar zorgt ook 
voor goede akoestische 
eigenschappen.
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Bij Multiwal wandpanelen zorgen wij niet alleen voor het efficiënt indelen 
van ruimten, maar we creëren bovendien de ideale werkomgeving waar 
flexibiliteit en een stijlvol uiterlijk hand in hand gaan. U kunt bij ons kiezen 
uit een enorm aantal mogelijkheden om van uw werkomgeving de ‘best 
workplace’ te maken. Paneelwanden met een eigen ontwerp of helemaal 
in de kleuren van uw huisstijl.  

In deze brochure heeft u de basismogelijkheden gezien. Wij hopen dat u 
net zo enthousiast bent geworden als wij zijn over onze producten! Maak 
vrijblijvend een afspraak met ons. Wij komen graag bij u langs om samen  
met u de mogelijkheden te verkennen, om uw werkomgeving er gekleurd 
op te zetten. Multiwal. Moved by quality.

Onze verplaatsbare wanden zijn leverbaar in heel veel uitvoeringen, 
kleuren en materialen. Van standaard, akoestisch en beschrijfbaar tot 
edelfineer, textiel of kunststof. En wat dacht u van whiteboard, 
magneetboard of bulletinboard? Of laat een eigen afbeelding printen op 
uw wand. Alles is mogelijk. Ook exclusieve betimmeringen zijn mogelijk, 
eventueel zelfs met ramen, lijsten of spiegels. 

Perforatie
Akoestische panelen zijn met kunststof of houtfineer afgewerkt en 
worden geperforeerd. Zo absorberen deze wanden het geluid. Hoeveel 
geluid ze absorberen, is afhankelijk van de hoeveelheid wandoppervlakte. 
Daar kunnen wij u prima over adviseren. Er zijn verschillende manieren van 
perforatie mogelijk.

De leveranciers van Multiwal o.a.
Westag & Getalit , Sareco, Formica/Unilin, Resopal,  
Egger, Durapal, Kronospan

Dat staat er  
gekleurd op

Kantenband passend bij houtfineer Collectie jaloezie kleuren Kantenband passend bij Melamine of HPL afwerking
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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
FSC®, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een 
internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer 
stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met 
daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per 
land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC®-principes voor 
goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC® standaarden houden 
dan kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien 
toe op naleving van de regels.

Multiwal is volledig  
gecertificeerd

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; 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. 

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.
Onze vestigingen
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www.multiwal.com

Head office:

Multiwal B.V.
Kleine Beer 20
Postbus 272
2950 AG Alblasserdam
T +31 78 692 21 22
F +31 78 693 39 50
E info@multiwal.nl
I www.multiwal.nl

Multiwal SarL
124 rue Pasteur 
59370 Mons en Baroeul
T  +33 320 33 08 42
F +33 320 33 96 17
E  info@multiwal.fr
I  www.multiwal.com

Multiwal GmbH
Kleinrudestedter Straße 14
99195 Großrudestedt
T  +49 362 04 55 80
F  +49 362 04 5 58 30
E  info@multiwal.de
I www.multiwal.com

Multiwal UK Ltd
Unit B Rochdale Central 
Industrial Estate
Norman Road
OL11 4HS Rochdale
T +44 127 349 7370
E info@multiwal.co.uk
I www.multiwal.co.uk

Multiwal ApS
Kildegardsveij 32
4684 Homegaard
T +45 77 43 00 00
M +45 22 22 01 12
E info@multiwal.dk
I www.multiwal.dk
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