Wanden & plafonds voor retail
Van kern tot top kwaliteit

onuitputtelijke
grondstoffen

brandwerend

snel te
monteren

geluidwerend

schroefvast

thermisch
isolerend

dubo

Flexibel,
duurzaam
retailinterieur
Natuurlijk wilt u uw product optimaal
presenteren aan uw klant. Een fraaie
winkel of showroom is dan onmisbaar.
Uw inrichting heeft een goede basis nodig:
wanden en plafonds die mooi zijn. Die
flexibel, veilig en comfortabel zijn. En
milieuvriendelijk! De wand- en plafond
systemen van Faay bieden dit allemaal.
Wij ontwerpen onze wandsystemen en plafondsystemen in eigen beheer. Alles wordt geproduceerd in onze fabriek in Vianen. Faay-producten
hebben unieke kwaliteiten en passen bij ecologisch bouwen. Wij leveren dan ook aan vele
gerenommeerde, (inter)nationale bedrijven,
waaronder Ikea en Jumbo.

Snel verbouwen zónder overlast
Een verbouwing zet uw omzet onder druk. Uw
winkel of showroom moet dus liefst geopend
kunnen blijven – of zo snel mogelijk weer
operationeel zijn. Met Faay-producten kan dat.
Ze zijn snel leverbaar en in droogbouw te
monteren. Hierdoor blijft de overlast (en uw
omzetderving!) tot het minimum beperkt.
Faay is de beste keuze, in alle opzichten!

Wandsystemen
Faay biedt u hoogkwalitatieve wandsystemen

Supersnel (ver)bouwen met Faay-producten
•
•
•

•

snel leverbaar: direct of just in time
levering op locatie,
gefaseerd of op verdiepingsniveau
35-50% snellere montage
▷ minder arbeidstijd, minder kosten
▷ snellere oplevering, minder omzetderving
kant-en-klaarconcept

voor uw retailruimte. Bij ons vindt u robuuste,
schroefvaste wanden met unieke bouw
fysische kwaliteiten. En ze zijn nog mooi ook!
U kunt k iezen uit:
•	Scheidingswanden: flexibel en
levensloopbestendig indelen.
•	Voorzetwanden: akoestische isolatie,
thermische isolatie, lost vochtproblemen op.
•	Akoestische isolatiewanden: maximale
geluidsisolatie, minimale wanddikte.

•	Woningscheidende wanden: hoogwaar
dige geluidsisolatie of woningscheiding.
•	
Onze bijpassende deur-/glaskozijnen en
kozijnpanelen integreert u snel en
eenvoudig in uw wand. Zonder materiaal
verlies, zonder extra voorzieningen.

Alles-in-éénconcept
Faay-wanden zijn kant-en-klaar. Alles zit erop,
eraan en erin. Daardoor zijn ze foutloos en
goedkoper te plaatsen. En sneller, dankzij de
uitgekiende veer-groefverbinding (zonder
achterhout!) en het handzame formaat (ruime
keuze in hoogte, breedte en dikte). Een ander
voordeel is dat Faay-wanden eenvoudig te
demonteren en verplaatsen zijn. Dat biedt u
optimale indelingsvrijheid én kostenbesparing!

Multi-inzetbaar
Faay-wanden zijn altijd en overal bruikbaar.
Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie. In
droge, natte en hygiënische ruimten. Bij
lastige maten, ingewikkelde omstandigheden,
enzovoorts. Bovendien kunt u de wanden op
vele manieren (laten) afwerken: met Faay-

afgewerkt zijn. En die vele extra’s opleveren:

daar hoeft in principe niets meer aan gedaan

wandbespuiting, glasvlies, stucwerk, sauswerk,

hogere brandveiligheid, meer thermisch com-

te worden. Daarmee is uw plafond na montage

tegels, behang … Ook in uw huisstijlkleuren!

fort, hogere geluidsisolatie, betere akoestiek,

direct gebruiksklaar.

Heeft u specifieke wensen of problemen?

ruimte voor installaties en optimale flexibiliteit.

Wij bedenken graag een passende oplossing.

Voor elke situatie is er een geschikt Faay-

Duurzame keuze

plafond: voor droge, natte en hygiënische

Faay-producten zijn milieuvriendelijk en

Schroefvast, veilig en comfortabel

ruimten. Zowel bij nieuwbouw, renovatie als

duurzaam: qua samenstelling, productie en

Faay-wanden hebben uitzonderlijke bouw

transformatie. Wij bieden u twee varianten.

(her)gebruik. Wij gebruiken onuitputtelijke,

fysische eigenschappen. De massieve kern van

biobased materialen. Voor onze – gecerti
2resist® 60: flexibel plafondsysteem

ficeerde – wanden gebruiken wij geperste

als schroefvast: 100 kg per spaanplaatschroef,

met een hoge brandwerendheid van

vlasvezels, hout en gipskarton.

120 kg per houtdraadbout.

60 minuten.

Onze – gecertificeerde – plafonds zijn

Ook zijn alle wandtypen brandwerend, geluid-

N.B. Montage door specialisten.

gemaakt van mineraalvezels of gipsplaten

geperste vlasscheven maakt ze zowel stootvast

•

GP22 VO: zeer strak plafondsysteem

met spaanplaat. Ons productieproces is

leidingschachten en een gipskartonnen toplaag

(22 mm dikte) met onbeperkte vrije over-

eveneens ecologisch verantwoord: wij zijn in

completeren het geheel.

spanning. N.B. Niet demontabel/herbruikbaar.

het bezit van diverse kwaliteitsverklaringen

werend en thermisch isolerend. Ingebouwde

•

(KOMO®-attest ‘Niet-dragende binnenwan-

Plafondsystemen

Onze plafonds zijn snel en gemakkelijk in

den’ en ‘Plafondsystemen’, SKH-FSC en

Onze wandsystemen combineren uitstekend

droogbouw te monteren. De GP22 VO kunt u

SKH-PEFC, ISO 9001 en ISO 14001). Zo

met onze plafondsystemen. Faay biedt u strakke

na plaatsing nog afwerken. De 2resist® is al

dragen wij samen met u bij aan een leefbare

plafonds die volmaakt vlak liggen en stijlvol

afgewerkt met een fijne, witte korrelstructuur;

wereld, ook voor toekomstige generaties.
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Leveringsprogramma
Technische gegevens
Dikte

Gewicht

Brandwerend
Volgens
NEN 6069

Isolatie

Volgens
EN 1364

Geluidsisolatie

Rc-waarde

U-waarde

Rw

D

nT,A,k
Bouwbesluit
2012

Scheidingswanden
2

EI30

0,42 m2 K/W

1.54 W/m2K

30 dB

29 dB

2

62 min.

-

0,45 m2 K/W

1.47 W/m2K

35 dB

34 dB

2

> 62 min.

-

0,49 m2 K/W

1.38 W/m2K

36 dB

35 dB

2

< 20 min.

-

0,49 m2 K/W

1.38 W/m2K

27 dB

24 dB

-

EI45

0,58 m2 K/W

1.23 W/m2K

29 dB

28 dB

VP54

54 mm

28,12 kg/m

VP54 + 1x extra gips

64 mm

36,12 kg/m

VP54 + 2x extra gips

73 mm

44,12 kg/m

SP54

54 mm

23,82 kg/m

VP70

70 mm

34,20 kg/m

-

2
2

2

-

EI60

0,61 m K/W

1,14 W/m2K

35 dB

34 dB

< 20 min.

-

0,60 m2 K/W

1.20 W/m2K

29 dB

28 dB

24,30 kg/m

2

-

EI30g)

1,33 m2 K/Wg) 0.63 W/m2Kg)

33 dBg)

32 dBg)

VP70 + 1x extra gips

83 mm

43,20 kg/m

SP70

70 mm

32,00 kg/m

HV84

84 mm

2

Akoestische isolatiewanden
IW90

90 mm

36,80 kg/m2

-

EI45

1,25 m2 K/W

0.68 W/m2K

50 dB

49 dB

IW100

100 mm

47,36 kg/m

2

-

EI60

1,09 m2 K/W

0.76 W/m2K

45 dB

44 dB

2

-

EI90

1,89 m2 K/W

0.47 W/m2K

56 dB

55 dB

2

-

EI90

2,07 m2 K/W

0.44 W/m2K

±59 dB

58 dB

IW200/70 (2x VP70) 200 mm 70,40 kg/m2

-

EI120

2,39 m2 K/W

0.38 W/m2K

±59 dB

58 dB

Woningscheidende wanden
148 mm

58,24 kg/m

IW200/54 (2x VP54) 200 mm

58,24 kg/m

IW148

Voorzetwanden
GP22

22 mm

15,40 kg/m

2

> 30 min.

-

1,38 m2 K/Wa) 2.77 W/m2Ka)

Verbetering ±10-20 dBb)

-

VP35

35 mm

23,18 kg/m

2

45 min.

-

1,49 m2 K/Wa) 2.13 W/m2Ka)

Verbetering ±10-20 dBb)

-

PG60

60 mm

9,10 kg/m

2

< 20 min.

-

2,65 m2 K/Wc) 0.35 W/m2Kc)

Verbetering ±5 dB

-

PG70

70 mm

9,40 kg/m

2

< 20 min.

-

3,05 m2 K/Wc) 0.31 W/m2Kc)

Verbetering ±5 dB

-

PG90

90 mm

10,00 kg/m

2

< 20 min.

-

3,85 m2 K/Wc) 0.27 W/m2Kc)

Verbetering ±5 dB

-

PG110

110 mm

11,80 kg/m

2

< 20 min.

-

4,65 m2 K/Wc 4,65 m2 K/Wc

Verbetering ±5 dB

-

PG120

120 mm

12,10 kg/m

2

< 20 min.

-

5,05 m2 K/Wc 5,05 m2 K/Wc

Verbetering ±5 dB

-

40 mm

15,75 kg/m

Plafondsystemen
2resist® 60

2

-

REI120h)

±0,48 m2 K/Wf) 1.36 W/m2Kf)

48 dBf)

47 dBf)

2

-

REI120

0,801 m2 K/Wf) 0.94 W/m2Kf)

48 dBf)

47 dBf)

55 dBd)

-

2resist® 120

67 mm

29,00 kg/m

GP22 VO plafond

22 mm

18,00 kg/m

2

> 75 min.d)

i)

-

2

1,96 m

K/Wd)

2

0.45 W/m

Kd)

Verklaring tabel
a) exclusief 40 mm isolatie en steensmuur
b) inclusief 40 mm isolatie en steensmuur
c) system-uitvoering inclusief 20 mm luchtspouw
en steensmuur
d) inclusief 65 mm steenwol onder houten vloer
e) inclusief 65 mm steenwol onder steenachtige
vloer > 250 kg/m2
f) exclusief dak/vloer en dak-/vloerisolatie
g) 2 x 8 mm leem getest
h) getest volgens EN 1365-2
i) getest volgens EN 1365-2 en EN 1364-2
Al onze tests zijn uitgevoerd volgens de Nederlandse en/of
Europese norm. Tabeldatum: juni 2016.

Documentatie

Wij bieden documentatie over:
→ Faay Vianen
→ Scheidingswanden
→ KBL-systeem
→ BinnenklimaatWand
→ Voorzetwanden
→ W’all-in-One®
→ PG Roofing
→ Akoestische isolatie- en
woningscheidende wanden
→ Plafondsystemen

→
→
→
→
→
→
→
→
→

2resist® ceiling system
Kozijnen
Onderwijs
Retail
Prefab-drukschot
FAAYFIX® montagelijm
FAAYFOAM® lijmschuim
Montage-instructie
Wandbespuiting

U kunt deze documentatie bij ons aanvragen of downloaden van www.faay.nl.

Faay Vianen B.V.
Mijlweg 3, 4131 PJ Vianen
Postbus 116, 4130 EC Vianen
T 0347 - 37 66 24
info@faay.nl
www.faay.nl

Faay Vianen B.V. is een zelfstandig

Onze producten hebben vele (inter)natio-

In onze uitgebreide showroom zijn alle

Nederlands familiebedrijf, opgericht in

nale erkenningen en certificaten gekregen

systemen en producten in allerlei variaties

1972. Grondlegger Cees Faay ontwikkelde

van onafhankelijke instanties. Niet voor

opgesteld. Elk type wand en plafond is over-

ons eerste wandsysteem. Dat legde de basis

niets worden ze wereldwijd gebruikt!

zichtelijk gepresenteerd.

voor alle wand- en plafondsystemen die

U bent van harte welkom, ook samen met

wij sindsdien hebben ontworpen. En die

uw opdrachtgever.

wereldwijd toonaangevend zijn, dankzij
hun unieke eigenschappen.

