
WAAROM KIEZEN VOOR HET MOVINORD WANDSYSTEEM? 
 
 
FLEXIBILITEIT 
 
De M-82 wand laat toe de ruimte flexibel in te delen: het eenvoudig demonteren en hermonteren van de wand en 
de snelle toegankelijkheid voor het plaatsen van diverse bekabelingen zijn de grote voordelen van de M-82 
wand. 
 
Het hele M-82 systeem bestaat uit modulaire prefab-elementen. De wand wordt geheel afgewerkt op de werf 
geleverd en gemonteerd. Het plaatsen van leidingen is steeds mogelijk zowel voor, tijdens, als na de plaatsing 
 
 
HERGEBRUIK 
 
Wijzigingen en herstructureringen die zich vaak voordoen in een bedrijf of organisatie, vereisen vaak ook een 
aanpassing van de werkruimte. De Movinord-wanden zijn hiervoor uiterst geschikt doordat zij snel 
demonteerbaar en hermonteerbaar zijn zonder dat hiervoor de bedrijfsactiviteiten moeten worden onderbroken.  
 
 
MILIEU 
 
Eens gedemonteerd, is de M-82 wand voor quasi 100% herbruikbaar en is er dus geen afval. 
 
 
COMFORT 
 
De akoestische isolatie van de M-82 wand voldoet aan de vereisten volgens de Europese norm NBE-CA-88: 
Rw M82 (module A) = 45 dB 
Om geluidslekken te voorkomen adviseren wij steeds de plaatsing van akoestische dammen tussen vals plafond 
en bovenliggende structuurelementen (betonvloer, dak, steeldeck,…) en in convectorkasten. 
 
 
AFWERKING 
 
De M-82 wand laat de creatie van goedverlichte werkruimtes toe door toepassing van beglaasde of gedeeltelijk 
beglaasde wanden. Sfeervolle kleuren kunnen gekozen worden uit 31 profielkleuren en 35 paneelkleuren (effen 
kleuren, metaaliminitaties en houtimitaties) 
 
 
VEILIGHEID 
 
Het M-82 systeem heeft een mechanische weerstand (labo CEBTP Frankrijk volgens norm CERFF), 
brandweerstand RF30 (volgens norm UNE-EN 1364-1) en RF60 (CTCIM Frankrijk volgens besluit van 
21/04/1983) 
 
 
VOORDELIG 
 
De constructie van een gebouw bepaalt de gebruiks- en onderhoudskosten. De M-82 wanden die 100% 
herbruikbaar zijn, dragen bij tot een reële gevoelige vermindering van de gebruikskosten op lange termijn. 
 
 
M-82 vs. Klassieke gipsplaten wand 
 
De M-82 wand biedt een aantal belangrijke voordelen tegenover de klassieke gipsplaten wand: 
1. Herbruikbaarheid 
2. Toegankelijkheid: leidingen kunnen steeds aangepast worden zonder de wand te beschadigen 
3. Snelheid: de plaatsing van de M-82 wand gebeurt snel en is direct afgewerkt (geen schilderwerken meer 

nodig) zodat de hinder voor de klant beperkt blijft. 
4. All-in systeem: zowel ramen, deuren zijn standaard in het systeem voorzien. 
5. Constant afwerkingniveau 
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