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  Gebouwen en woningen kunnen heel lang meegaan. Maar gebruikerswensen niet; die veranderen voortdurend. Dat vergt flexibiliteit van uw 

panden. Ze moeten kunnen meegaan met de tijdgeest. Daarbij helpen wij u graag, met onze doordachte wanden en plafonds. 

In deze brochure leest u alles over onze scheidingswanden. 

Die bieden u onbegrensde mogelijkheden voor flexibel, levensloopbestendig indelen. Keer op keer! 

Kiezen voor scheidingswanden van Faay is kiezen voor kwaliteit. Voor montagegemak, gebruiksplezier, veiligheid, comfort. En voor een groenere 

wereld, want al onze producten zijn ecologisch verantwoord. 

 

              Flexibel en duurzaam 
Milieubewust gebouwde, 
levensloopbestendige panden hebben 
de toekomst. U heeft 
dus bouwmaterialen nodig die zowel 
ecologisch als flexibel zijn. Daarvoor 
moet u bij 
Faay zijn. Want onze scheidingswanden 
bieden u duurzame flexibiliteit! 
 
Onbegrensd flexibel 
Faay-scheidingswanden voegen zich 
moeiteloos naar uw wensen. U kunt er 
werkelijk 
élke interieurindeling mee realiseren. 
Keer 
op keer, want onze wanden zijn 
eenvoudig te 
demonteren en hergebruiken. 
 
Alles in één 
Al onze scheidingswanden zijn 
hoogwaardige, 
kant-en-klare producten. Alles zit erop, 
eraan 
en erin. Met Faay-scheidingswanden 
werkt u 
sneller, foutloos en goedkoper. En toch 
haalt u 
topkwaliteit in huis! 
 
Volop keuzevrijheid 
Ons assortiment biedt u ruime keuze in 
hoogte, breedte, dikte en 
inbouwvoorzieningen. 
Voor elk vraagstuk garanderen wij een 
passende oplossing. 

Multifunctioneel 
Faay-scheidingswanden zijn echt ideaal. 
Ze zijn brandwerend, geluidwerend, 
schroefvast en thermisch isolerend. 
Praktisch én 
veilig, dus geschikt voor elk soort 
gebruik: 
• droge, natte en hygiënische ruimten; 
• nieuwbouw en renovatie; 
• retail, utiliteitsbouw en woningen. 
 
Snel en simpel 
Met Faay-wanden haalt u een slim 
systeem 
in huis. Alles is erop gericht om het u zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. De 
panelen 
hebben een handzaam formaat - en zijn 
ook 
als bloksysteem verkrijgbaar. De 
montage is 
probleemloos, dankzij de bijzondere 
constructie met een veer-
groefverbinding (zonder achterhout!). 
Hierdoor is elke Faay-wand 
snel en eenvoudig in droogbouw te 
plaatsen. 
 
Afwerking naar keuze 
Faay-wanden hebben veel kleinere 
vellingkanten dan gebruikelijk. Hierdoor 
zijn de 
naadjes tussen de wandpanelen zeer 
smal. 
U kunt deze naadjes supersnel 
afwerken met 
een vulmiddel. Maar noodzakelijk is het 

zeker niet. Want de smalle naadjes 
bieden 
een rustig, ritmisch lijnenspel dat 
gezien 
mag worden. 
De panelen zelf kunnen op allerlei 
manieren 
worden afgewerkt. Wilt u kant-en-
klare 
wandpanelen, inclusief een toplaag 
van 
folie of vinyl? Of werkt u ze zelf af 
met wandbekleding naar keuze? 
Het kan allemaal! 
 
100% duurzaam 
Alle onafgewerkte Faay-
scheidingswanden 
zijn ‘groen’. Wij gebruiken hout, 
vlas en gips 
als basis: onuitputtelijke, 
milieuvriendelijke 
bio-based materialen. Ook ons 
productieproces is ecologisch 
verantwoord: wij zijn 
gecertificeerd voor ISO 14001 
(milieueffecten), ISO 9001 
(kwaliteitsmanagement), 
KOMO, FSC en PEFC. Bovendien 
hebben onze 
wanden een lange levensduur én 
zijn ze 
probleemloos herbruikbaar 
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Slanke scheidingswand voor extra hoge ruimten 

 

De VP70 is een slanke scheidingswand (70 mm dik) voor extra hoge ruimten. De VP70 is stapelbaar tot 

4500 mm hoog.  

Dit is te danken aan de hogere stijfheid. De wand bestaat uit een massieve kern van vlasscheven met 

aan weerszijden een gipskartonplaat.  

Iedere afwerking is mogelijk. Ook kunnen de wanden af fabriek afgewerkt worden met bijvoorbeeld 

vinyl of folie. 

         
 

  
 

   
 

Alle wanden zijn gemaakt van bio-based materialen. 

Ze hebben een massieve kern van vlasscheven. 

Daardoor zijn ze brandwerend, geluidwerend 

en thermisch isolerend.  

En robuust: ze staanals een huis. 
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