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Kingsize wandpanelen
kamerhoog en kamerbreed
onuitputtelijke
grondstoffen

brandwerend

snel te
monteren

geluidwerend

schroefvast

thermisch
isolerend

stabiele
wifi
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Nieuw: Kingsize wandpanelen,
kamerhoog én kamerbreed!
FAAY wandpanelen staan onder andere in de markt bekend om de
snelheid waarmee er een binnenwand kan worden gebouwd. Maar
omdat de bouw nu eenmaal altijd sneller, slimmer én goedkoper wil,
zijn er nu: FAAY Kingsize wandpanelen!
Deze casco prefab binnenwanden kunnen in

Leidingschachten, elektradozen, sparingen

de ruwbouwfase worden geplaatst op zowel de

en andere infrezingen kunnen in de wand

ruwe betonvloer als een betonnen afwerkvloer.

worden geïntegreerd. Hierdoor ontstaan

De wanden zijn opgebouwd uit een 50 mm

multifunctionele panelen die op de bouwplaats

vlaskern aan weerskanten voorzien van een

kunnen worden gemonteerd.

10 mm houtvezelversterkte plaat. De kopse

Dus nagenoeg geen stof en rommel meer!

kanten hebben een waterwerende laag, zodat
ook met slecht weer doorgebouwd kan worden.

Bovendien blijft met FAAY Kingsize wand

De kern van vlas zorgt voor robuustheid en

panelen de arbeid op de bouwplaats beperkt,

schroefvastheid over het gehele oppervlak.

dus minder fouten. Dit leidt tot een verkorting

De FAAY Kingsize wandpanelen dragen bij
aan de one-piece-flow bouwmethode.

van de bouwtijd, vereenvoudiging en
stroomlijning van het productieproces en
een aanzienlijke verlaging van faal- en bouwplaatskosten.
De Kingsize panelen zijn uitermate geschikt

Sneller en slimmer bouwen, want:
 verbeterde logistiek
 minder verschillende partijen
 o ne-piece-flow (verdiepingshoog,
tot 4,5 m¹ breed)

voor cascobouw, maar zijn eigenlijk een
verbetering voor elke bouw waar de wanden
ingehesen kunnen worden. De FAAY Kingsize
panelen zijn snel, plug & play en lean. En dat
alles bij volledige ontwerpvrijheid voor de
architect.







lichte wanden
inclusief elektradozen en leidingwerk
weer- en windbestendig
gestandaardiseerde prefabkwaliteit
in montagevolgorde geleverd

“Met onze Kingsize
wandpanelen leveren we
complete, kant-en-klare
wanden, verdiepingshoog en
tot wel 4,5 m breed.”
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