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Omschrijving
Fabrikaat :  Sypla International bv 
Type :  SpaceTech 

Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar 
dubbelwandig wandsysteem voor toepassing als 
verdiepingshoge systeemwand. 

Wandsysteem, dikte 98mm, bestaande uit een 
elektrolytisch verzinkt stalen binnenframe en een 
aluminium kader bestaande uit aansluit-, hoek,
raam- en deurprofi elen in een rechte- en/of 
afgeronde uitvoering. Het systeem wordt verticaal 
geaccentueerd middels omegaprofi elen welke geklikt 
worden in stalen Telelux-stijlen ter fi xatie van de 
panelen c.q. beglazing. 

SpaceTech



Specificaties

Het uitgebreide SpaceTech assortiment biedt 
veelzijdige oplossingen. De systeemvarianten 
zijn onderling volledig uitwisselbaar zijn en 
zorgen voor een esthetisch en stijlvol resultaat.

Een belangrijk kenmerk van de SpaceTech systeemwand is de snelle montagetijd. In combinatie met de 
korte levertijd betekent dit dat een ruimte effi ciënt volgens uw wensen kan worden ingedeeld. Toepassing 
van SpaceTech betekent kiezen voor een veelzijdige en functionele (glas-) oplossing  die in vrijwel elke 
situatie esthetische en budgettair verantwoord is. Of het nu gaat om een functionele werkplek, luxe 
kantoor of een industriële omgeving, een zeer uitgebreide profi elkeuze zorgt continu voor een passend en 
strak ogend resultaat. De geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen kunnen in hoge mate aan 
uw eisen voldoen.

Slim inrichtenSpaceTech
SpaceTech is overal op haar plaats waar op fl exibele wijze effectieve werkruimten gecreëerd moeten 
worden met behoud van representatieve uitstraling. Werkruimten die door hun indeling garant staan voor 
optimale productiviteit en door fraaie vormgeving tevens bijdragen aan een plezierig werkklimaat. Economische werkomgeving

 Wanddikte: 98mm 
 Wandhoogte: ≤ 8,000m¹ (max.)
 Modulering: ≤ 3,000m¹ variabel (1,200m¹ h.o.h. standaard)
 Gewicht:  2,5 kg/m²

 3,9 kg/m² 
 indicatiegewichten van het systeem, exclusief vulling
 Geluidisolatie: ≤ 51dB 
 Brandwerendheid: 45min 
 Profi lering: aluminium conform EN755-9

 aluminium plafondprofi el met geïntegreerde schilderijrail
 aluminium vloerprofi el met terugliggende plint in 3 uitvoeringen 
 aluminium afdekprofi el vlakke uitvoering of met kunststof inlegbies
 aluminium hoekprofi elen in rechte- of afgeronde uitvoering
 aluminium deurprofi elen in rechte- of afgeronde uitvoering
 Afwerking: EV1 10µ geanodiseerd conform Qualanod

 poedercoating conform Qualicoat RAL-RG631
 Beglazing: 2-zijdig 4 tot 7mm glas
 Panelen: 12,5mm gips/kartonplaat met vinyl wandbekleding

 12,5mm gips/kartonplaat met HPL afwerking
 12,0mm gemelamineerd spaanplaat 
 Isolatie: 45 of 60mm minerale wol 
 Deuren: 40mm stompe uitvoering 

 8 tot 10mm gehard veiligheidsglas
 Optioneel: LED-verlichting, baliebladen, lamellen, glasfolies, schuifdeuren, 

 whiteboards, gekleurd, mat, brandwerend, geluidsisolerend of 
 veiligheidsglas, etc.
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