
Afgelopen jaar hebben we onze Kingsize panelen geïntroduceerd’, vertelt 

Monique de Vos-Faay.  Deze binnenwanden zijn kant-en-klaar: sleuven 

voor elektra en de elektradozen zelf zitten er al in. Met deze panelen wordt 

bouwen sneller en gemakkelijker. De oplossing voor de personeelstekorten op de 

bouwplaats. ‘Voor deze manier van bouwen geldt: goede voorbereiding is het halve 

werk. De volgorde van bouwen is belangrijker dan ooit. Wanneer we alles in een 

vroeg stadium afstemmen en gebruik maken van BIM, realiseren we een soepel en 

snel bouwproces.’ 

TRADITIONEEL BOUWEN: BEHOORLIJK OMSLACHTIG
‘De markt was op zoek naar een vervanger van de natte afbouw. Bij deze 

traditionele bouwwijze zijn wel vier of vijf disciplines nodig. Loopt het bij discipline 

één wat uit, dan hebben de partijen die daarna komen direct een probleem’, 

aldus Monique de Vos-Faay. ‘Die verschillende handelingen in de natte afbouw 

werken vertragend. Daar heeft FAAY dus inmiddels een oplossing voor: Kingsize 

wandpanelen. Bovendien is de traditionele werkwijze goed beschouwd ook 

behoorlijk omslachtig. Je lijmt blokken, freest er sleuven in, legt leidingen en 

vervolgens smeer je de boel weer vlak. Wij doen dat gewoon allemaal in de 

fabriek.’ 
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SUPERSNEL 
BOUWEN 
met de kant-en-klare wanden 
van FAAY 

Faay Vianen B.V. is een zelfstandig Nederlands familiebedrijf, opgericht in 1972 en 

in 2005 overgenomen door de kinderen van de oprichters, Mark Faay en Monique 

de Vos-Faay. Faay is gespecialiseerd in prefab-wandsystemen, -plafondsystemen 

en andere prefab-oplossingen als prefab leidingschachten, badkamers en keukens. 

Deze worden ontwikkeld en geproduceerd in de assemblagehal in Vianen. De 

producten zijn beroemd om de brand- en geluidwerende eigenschappen, de 

mogelijkheid tot snelle montage en het milieuvriendelijke karakter. Wereldwijd! 
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‘Het plaatsen van Kingsize paneelwanden kan alleen wanneer het dak er nog niet 

op zit. Dankzij de geteste waterwerende coating zijn de panelen weersbestendig. 

Hiermee zijn de Kingsize panelen niet alleen snel en plug&play, maar kunnen ze 

ook een Hollandse regenbui trotseren. Het impregneermiddel heeft overigens 

geen invloed op de opname van stuc, verf of middelen als behangplaksel. Onze 

volgende stap is de wanden naadloos aan te leveren, daar zijn we druk mee bezig.’ 

 

ONE-PIECE-FLOW 
‘De realisatie van Kingsize wandpanelen is een grote stap in het modulair 

bouwen en van absolute meerwaarde voor de bouwbranche waar het tekort aan 

handjes op de bouwplaats alleen maar toeneemt. Deze wandpanelen maken 

verticaal bouwen, ook wel de One-Piece-Flow genoemd, mogelijk. De beduidend 

kortere doorlooptijd zorgt ervoor dat een woning snel kan worden opgeleverd. 

Het levert zowel de ontwikkelaar -eerder opleveren- als de bouwer -lagere 

‘Het is eigenlijk gewoon Lego. 
Eerst staat er niets, een week later een villa.’
MONIQUE DE VOS-FAAY
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bouwplaatskosten- en ook de eindgebruiker -sneller wonen of werken- voordeel op. Het is 

eigenlijk gewoon Lego. Eerst staat er niets, een week later een villa. De goede voorbereiding in 

de beginfase kost misschien wat tijd, maar die win je ruimschoots terug in de uitvoering.’

PREFAB EN BIM GAAN HAND IN HAND
‘We bouwen graag conceptueel. Een metertje breder of smaller, dat maakt voor ons niet uit. 

Dit jaar hebben we onze nieuwe productielijn in gebruik genomen. Hiermee kunnen we een 

product vanuit een BIM-bestand in de machine laden en exact volgens de wensen van de klant 

produceren. Werken in BIM maakt productie super flexibel. Zo zie je maar: ook prefab kan 

klantspecifiek zijn.’ 

Van 9 t/m 11 april toont FAAY haar kamerbrede en kamerhoge prefab wandpaneel op de beurs 

Building Holland in de RAI. Kijk op www.faay.nl voor gratis voorregistratie.
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