Styleline standard
Frame
Vloeraansluiting

Verzinkte stalen stijlen en dwarsliggers.
Stalen schaduwgrondprofielen of kunststof plinten.

Plafondaansluiting

Schaduw- of vlakke, stalen plafondprofielen. De schaduw¬plafondprofielen
vormen een praktische schilderijrail.

Beplating

Gipskarton- spaanplaatpanelen, dikte 12,5 mm. Uitvoeringen met 2, 3 of 4
panelen mogelijk.

Glaselementen

Enkel of dubbel beglaasde metalen kaders, keuze uit verschillende
profielvormen. Diverse glassoorten en glasdiktes mogelijk.

Deurelementen

Metalen kozijnen met rechte, ellipsvormige of afgeronde profilering voor
standaard of verdiepingshoge stalen Maars deuren. Daarnaast zijn de wanden
ook met houten deuren, hardglasdeuren en schuifdeuren leverbaar.

StyleLine Finesse: onopvallende V-voegen zonder zichtbare verbinders.
Koppeling panelen StyleLine Variant: gelakte stalen klemprofielen met kunststof inlegbiezen.
StyleLine Standard: verzinkte stalen klemprofielen met kunststof afdekstrips.
Moduulbreedte
Wandhoogte
Gewicht

Afwerking, kleur

Tot 1200 mm bij verticale en 1800 mm bij horizontale belijning. Ander
moduulbreedtes in overleg mogelijk.
Tot 3000 mm. Andere wandhoogtes in overleg mogelijk.
Wanddikte 82 mm bij enkele en 107 mm bij dubbele beplating.
Gesloten wand ca. 28 kg/m² bij enkele en ca. 48 kg/m² bij dubbele beplating.
De in het zicht komende metalen wanddelen, inclusief de Maars metalen deuren,
worden afgewerkt met een polyester-epoxy poedercoating in zijdeglas of soft
touch in één van onze RAL kleuren naar keuze. De gesloten elementen worden
bekleed met vinyl, textiel, melamine of fineer naar keuze. Houten deuren kunnen
in kleur worden gelakt, gefineerd of afgewerkt met hard-kunststofplaat.

Dankzij de perforaties in de stijlen en dwarsliggers kunnen, zowel in horizontale
Leidingdoorvoer als verticale richting, vrijwel onbeperkt leidingen worden doorgevoerd die
eenvoudig bereikbaar blijven.
Accessoires

Kastelementen, spreek- en schuifloketten, horizontale jalouzieën en verticale
lamellen, stofvrij opgenomen tussen de dubbele beglazing, schilderijhaken, enz.

Geluidsisolatie

Gesloten wanden met enkele beplating tot Rw 44 dB, met dubbele beplating tot
Rw 49 dB. Rapporten op aanvraag.

Brandwerendheid

Gesloten wanden van 30 tot 60 minuten, raamelementen tot 30 minuten,
deurelementen tot 30 minuten. Rapporten op aanvraag beschikbaar.

Graag zullen wij met u overleggen over bijzondere uitvoeringen zoals wanden met afwijkende
materialen, kleuren, maatvoering etc.

Styleline variant
Frame
Vloeraansluiting

Verzinkte stalen stijlen en dwarsliggers.
Stalen schaduwgrondprofielen of kunststof plinten.

Plafondaansluiting

Schaduw- of vlakke, stalen plafondprofielen. De schaduwplafondprofielen
vormen een praktische schilderijrail.

Beplating

Gipskarton- spaanplaatpanelen, dikte 12,5 mm. Uitvoeringen met 2, 3 of 4
panelen mogelijk.

Glaselementen

Enkel of dubbel beglaasde metalen kaders, keuze uit verschillende
profielvormen. Diverse glassoorten en glasdiktes mogelijk.

Deurelementen

Metalen kozijnen met rechte, ellipsvormige of afgeronde profilering voor
standaard of verdiepingshoge stalen Maars deuren. Daarnaast zijn de wanden
ook met houten deuren, hardglasdeuren en schuifdeuren leverbaar.

StyleLine Finesse: onopvallende V-voegen zonder zichtbare verbinders.
Koppeling panelen StyleLine Variant: gelakte stalen klemprofielen met kunststof inlegbiezen.
StyleLine Standard: verzinkte stalen klemprofielen met kunststof afdekstrips.
Moduulbreedte
Wandhoogte
Gewicht

Afwerking, kleur

Tot 1200 mm bij verticale en 1800 mm bij horizontale belijning. Ander
moduulbreedtes in overleg mogelijk.
Tot 3000 mm. Andere wandhoogtes in overleg mogelijk.
Wanddikte 82 mm bij enkele en 107 mm bij dubbele beplating.
Gesloten wand ca. 28 kg/m² bij enkele en ca. 48 kg/m² bij dubbele beplating.
De in het zicht komende metalen wanddelen, inclusief de Maars metalen deuren,
worden afgewerkt met een polyester-epoxy poedercoating in zijdeglas of soft
touch in één van onze RAL kleuren naar keuze. De gesloten elementen worden
bekleed met vinyl, textiel, melamine of fineer naar keuze. Houten deuren kunnen
in kleur worden gelakt, gefineerd of afgewerkt met hard-kunststofplaat.

Dankzij de perforaties in de stijlen en dwarsliggers kunnen, zowel in horizontale
Leidingdoorvoer als verticale richting, vrijwel onbeperkt leidingen worden doorgevoerd die
eenvoudig bereikbaar blijven.
Accessoires

Kastelementen, spreek- en schuifloketten, horizontale jalouzieën en verticale
lamellen, stofvrij opgenomen tussen de dubbele beglazing, schilderijhaken, enz.

Geluidsisolatie

Gesloten wanden met enkele beplating tot Rw 44 dB, met dubbele beplating tot
Rw 49 dB. Rapporten op aanvraag.

Brandwerendheid

Gesloten wanden van 30 tot 60 minuten, raamelementen tot 30 minuten,
deurelementen tot 30 minuten. Rapporten op aanvraag beschikbaar.

Graag zullen wij met u overleggen over bijzondere uitvoeringen zoals wanden met afwijkende
materialen, kleuren, maatvoering etc.

Styleline finesse
Frame
Vloeraansluiting

Verzinkte stalen stijlen en dwarsliggers.
Stalen schaduwgrondprofielen of kunststof plinten.

Plafondaansluiting

Schaduw- of vlakke, stalen plafondprofielen. De schaduwplafondprofielen
vormen een praktische schilderijrail.

Beplating

Gipskarton- spaanplaatpanelen, dikte 12,5 mm. Uitvoeringen met 2, 3 of 4
panelen mogelijk.

Glaselementen

Enkel of dubbel beglaasde metalen kaders, keuze uit verschillende
profielvormen. Diverse glassoorten en glasdiktes mogelijk.

Deurelementen

Metalen kozijnen met rechte, ellipsvormige of afgeronde profilering voor
standaard of verdiepingshoge stalen Maars deuren. Daarnaast zijn de wanden
ook met houten deuren, hardglasdeuren en schuifdeuren leverbaar.

StyleLine Finesse: onopvallende V-voegen zonder zichtbare verbinders.
Koppeling panelen StyleLine Variant: gelakte stalen klemprofielen met kunststof inlegbiezen.
StyleLine Standard: verzinkte stalen klemprofielen met kunststof afdekstrips.
Moduulbreedte
Wandhoogte
Gewicht

Afwerking, kleur

Tot 1200 mm bij verticale en 1800 mm bij horizontale belijning. Ander
moduulbreedtes in overleg mogelijk.
Tot 3000 mm. Andere wandhoogtes in overleg mogelijk.
Wanddikte 82 mm bij enkele en 107 mm bij dubbele beplating.
Gesloten wand ca. 28 kg/m² bij enkele en ca. 48 kg/m² bij dubbele beplating.
De in het zicht komende metalen wanddelen, inclusief de Maars metalen deuren,
worden afgewerkt met een polyester-epoxy poedercoating in zijdeglas of soft
touch in één van onze RAL kleuren naar keuze. De gesloten elementen worden
bekleed met vinyl, textiel, melamine of fineer naar keuze. Houten deuren kunnen
in kleur worden gelakt, gefineerd of afgewerkt met hard-kunststofplaat.

Dankzij de perforaties in de stijlen en dwarsliggers kunnen, zowel in horizontale
Leidingdoorvoer als verticale richting, vrijwel onbeperkt leidingen worden doorgevoerd die
eenvoudig bereikbaar blijven.
Accessoires

Kastelementen, spreek- en schuifloketten, horizontale jalouzieën en verticale
lamellen, stofvrij opgenomen tussen de dubbele beglazing, schilderijhaken, enz.

Geluidsisolatie

Gesloten wanden met enkele beplating tot Rw 44 dB, met dubbele beplating tot
Rw 49 dB. Rapporten op aanvraag.

Brandwerendheid

Gesloten wanden van 30 tot 60 minuten, raamelementen tot 30 minuten,
deurelementen tot 30 minuten. Rapporten op aanvraag beschikbaar.

Graag zullen wij met u overleggen over bijzondere uitvoeringen zoals wanden met afwijkende
materialen, kleuren, maatvoering etc.

