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Kwaliteit wint altijd 
Faay Vianen B.V. is een zelfstandig oer-Hollands familiebedrijf, opgericht in 1972 en nog 
steeds gevestigd in Vianen. Grondlegger Cees Faay ontwikkelde in de vestiging in Lopik het 
eerste wandsysteem. Dit systeem was de basis voor bijna 50 jaar innovatie en alle wand- en 
plafondsystemen die het bedrijf sindsdien heeft ontworpen.

Innovatie & inspiratie

Van toen naar nu
Faay

Al vanaf het allereerste begin in 1972, 
gelooft Faay Vianen voor de volle 100% 
in het verbeteren en verduurzamen van 
de droge binnenafbouw. Dat betekent 
inmiddels al ruim 45 jaar volop inzetten 
op consistente kwaliteit door prefabpro-
ductie. Naast consistente kwaliteit zijn 
snelle montage en duurzaamheid vanaf 
dag 1 speerpunt.
Cees Faay, was daarmee een visionair 
die zijn tijd ver vooruit was. “Door 
vasthoudendheid en een rotsvast geloof 
in onze prefab-wandsystemen en- 
plafondsystemen zijn deze van lieverlee 
een begrip geworden in een bouwwe-
reld die gaandeweg steeds meer het 
belang van duurzaamheid onderkent,” 
vertelt Monique de Vos-Faay, vandaag 
de dag samen met broer Mark directeur 
van het familiebedrijf.  

Hernieuwbare grondstoffen, toen 
en nu
Faay koos al vanaf het ontstaan van het 
bedrijf bewust voor oneindig hernieuw-
bare grondstoffen zoals vlasscheven, 
een restproduct van de vlasteelt. “De 
wandpanelen hebben een kern van vlas-
scheven met aan weerszijden een top-
laag van gipskarton of spaanplaat. De 
Faay-wand is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. Sterk, schroefvast 
en brandveilig.Naast scheidingswanden 

produceert Faay ook voorzet-, isolatie- 
en woning scheidende wanden en 
plafondsystemen. 

Snelheid staat voorop
Naast de gegarandeerde kwaliteit die 
Faay biedt met haar prefab panelen 
is ook de bouwsnelheid een groot 
voordeel. Helemaal nu de woningmarkt 
weer aantrekt. Of het nu gaat om een 
transformatieproject van kantoren naar 
appartementen, een verbouwing van 
een school, een renovatieproject of 
nieuwbouw. Snelheid is geboden. Wat 
het Faay wandsysteem kenmerkt is de 
snelle (en dus kostenefficiënte) monta-
ge. Monteren gebeurd met een uitge-
kiende veer-groefverbinding, schroeven 
is niet nodig. Razendsnel monteren dus.

Stapje meer
Maar Faay is meer dan alleen een 
sterke en snel te monteren schei-
dingswand. “In een project wordt goed 
geluisterd naar de wensen van de 
opdrachtgever en eindgebruiker. Wat 
is de behoefte achter de vraag? Wat 

is de exacte doelstelling? Alleen dan 
kan een passende oplossing worden 
geboden. Kunnen we in het voortraject 
betekenisvol zijn? Ook wij werken in 
BIM! En qua logistiek? Zijn er misschien 
aanpassingen nodig? Is het prettig als 
we op maat aanleveren, of wellicht per 
verdieping? Voorbeelden van vragen die 
we dagelijks aan onze relaties stellen,” 
aldus De Vos. “Uiteindelijk wil je in 
plaats van een product een oplossing 
leveren.”

Kingsize wanden
Ook het tekort aan handjes was een 
vraagstuk die Faay oppikte middels ge-

luiden uit de markt. De opdrachtgever 
vraagt om steeds grotere wandbreed-
tes, om de handjes, logistiek, afstem-
mingen en risico’s op de bouwplaats 
te minimaliseren – een structurele 
ontwikkeling in de bouw die Faay actief 
ondersteunt.

Eerder dit jaar bracht Faay, naast de 
standaard panelen, dan ook Kingsize 
panelen op de markt. De casco prefab 
XL-panelen hebben een kern van 

vlasscheven met aan weerszijden 
een vezelversterkte toplaag. Met de 
Kingsize-wand richt Faay zich meer 
op de conceptuele projecten en cas-
cobouw. Daarom is de toplaag van de 
Kingsize-wand behandeld met een 
waterwerende coating. De wanden 
kunnen verdiepingshoog (3 m1) en 
kamerbreed (tot 4,5 m1 breed) worden 
geleverd. “Sleuven voor buizen, leidin-
gen en elektradozen, het zit er allemaal 
in, daar waar de klant het wil. Hierdoor 
ontstaan multifunctionele panelen die 
op de bouwplaats alleen nog hoeven 
te worden gemonteerd. Inmeten en 
assembleren op de bouwplaats is echt 
verleden tijd.”  

Duurzame wereld
Faay koos al vanaf het ontstaan van het 
bedrijf bewust voor oneindig hernieuw-
bare grondstoffen zoals vlasscheven, 
een restproduct van de vlasteelt. Hier-
mee was het bedrijf al met een gezon-
de, verantwoorde leefomgeving bezig in 
een tijd waarin oog voor duurzaamheid 
en milieu bij de meeste andere bedrij-
ven nog nauwelijks was ontwikkeld. 
“Faay kent haar verantwoordelijkheden 
als het gaat om een schoner milieu en 
een betere leefomgeving. In de woning- 
en utiliteitsbouw is nog veel te winnen 
als het gaat om energiebesparing en 
CO2 -reductie. We geloven dat een 
duurzame wereld écht werkelijkheid 
kan worden,” besluit De Vos-Faay

Meer weten over de oplossingen van Faay? 
Kijk eens op www.faay.nl

“Al ruim 45 jaar staat Faay voor kwaliteit, 
waarbij het motto is: kwaliteit wint altijd.”

V.l.n.r. Cees Faay, Mark Faay en Monique de 
Vos-Faay


