RUIMTE VOOR VERANDERING
Knauf Bowall: het flexibele wandsysteem
dat elke nieuwe installatie mogelijk maakt

KNAUF BOWALL

FLEXIBILITEIT VOOR
DE TOEKOMST
Met Knauf BoWall zijn veranderingen in een installatie
snel, eenvoudig en voordelig te realiseren.
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Ruimte voor verandering
De wensen en behoeften van
gebruikers van een pand veranderen
in de loop van de tijd. Hierdoor
is het goed mogelijk dat ruimtes
een andere functie krijgen en
aansluitpunten voor installaties
moeten worden aangepast.
Knauf BoWall maakt deze
aanpassingen snel en eenvoudig
mogelijk, zonder ingrijpende
verbouwingen. Zo kunnen nieuwe
wensen in korte tijd en tegen lage
kosten worden gerealiseerd.

Het geheim van de slimme plint
Knauf Bowall is uitgerust met een
afneembare plint die het mogelijk
maakt om nieuwe aansluitpunten
op elke plek in de wand aan te
leggen. In de plint lopen de centrale
leidingen, waarvan heel eenvoudig
aftakkingen kunnen worden
gemaakt.

De voordelen
van Knauf BoWall
¢ Geschikt voor elk type

installatie: elektra, data, gas,
water, CV en ventilatie.
¢ Aanzienlijke besparing op

bouwtijd en kosten.
¢ Bij aanleg nieuwe

onderdelen installatie,
vrijwel geen hak-, breek- en
herstelwerkzaamheden.
¢ Nauwelijks overlast bij

aanpassingen voor gebruikers
van het pand.
¢ Bijdrage aan duurzaam

bouwen.

Aanzienlijke besparingen
Met Knauf BoWall kan aanzienlijk
op kosten worden bespaard. Niet
alleen bij toekomstige wijzigingen,
maar ook al bij de aanleg van het
wandsysteem.
Verkorting bouwtijd
Knauf BoWall ontkoppelt het bouwen
van de wand en het plaatsen van de
installaties in de wand. Hierdoor is
er minder kans op fouten. Bovendien
hoeven afbouw en installatie
niet meer op elkaar te wachten en
kost het plaatsen van zowel de
wand als de installaties aanzienlijk
minder tijd.
Lagere investeringskosten
Om verbouwingskosten voor de
toekomst te voorkomen worden
veel installaties bij aanleg
overgedimensioneerd. Met Knauf
BoWall hoeft alleen geïnstalleerd te
worden wat daadwerkelijk nodig is.
In de praktijk levert dit een besparing
op tot 15%.
Lagere kosten bij aanpassingen
De kracht van Knauf BoWall komt
vooral tot uiting bij aanpassingen
aan de installatie. Omdat de wand
eenvoudig en blijvend bereikbaar is
na oplevering, kunnen aanpassingen
snel en zonder veel hak-, breek- en
herstelwerk uitgevoerd worden.
Dit kan tot ruim 50% besparing
opleveren.
Slimme plint biedt flexibele toegang tot elke installatie

In elke situatie
toepasbaar
Knauf BoWall is in twee
gootuitvoeringen beschikbaar,
waardoor het in nagenoeg elke
situatie toegepast kan worden:
TOP of BASE.
Bij het TOP systeem bevindt de
goot zich bovenaan de wand, of
onder het (verlaagde) plafond.
Bij het BASE systeem is de goot
onderaan de wand, op vloerniveau,
ingebouwd.
Verder heeft Knauf BoWall speciale
oplossingen voor dunne wanden of
om goten onderling te verbinden.
Ook andere oplossingen voor
afwijkende situaties zijn vaak
mogelijk. Neem daarvoor contact
op met een Knauf Adviseur.

Beter binnenklimaat met
Knauf BoWall Flow
Een bijzondere toepassing van
Knauf BoWall is het Knauf BoWall
Flow systeem, dat bijvoorbeeld
veel in scholen wordt toegepast om
lokalen van frisse lucht te voorzien.
Via een ingenieus, CO2-gestuurd
klimaatsysteem worden gangen in
een gebouw op overdruk gebracht
en wordt schone, voorverwarmde
lucht via de wanden in ruimtes
ingebracht.
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Gegarandeerde
prestaties
Volledig gecertificeerd
Knauf BoWall voldoet aan alle
gestelde eisen op het gebied van
brand, geluid en stabiliteit en is
daarmee volledig gecertificeerd.
KnaufZeker
Door Knauf BoWall toe te passen
zoals door Knauf voorgeschreven,
worden prestaties bovendien
gewaarborgd middels de
KnaufZeker Prestatiegarantie.
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