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OBI 600
Kitloze volglazen scheidingswand

SYSTEEMWAND & GLASWAND
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OBI 600
VOLGLASwand
GLASHELDER

Obimex biedt je een overtuigend antwoord op de eisen
van vandaag: ‘Less is more’. Met die gedachte is de
elegante Obi 600 volglaswand ontwikkeld. Wanden die
zich onderscheiden door middel van beperkt profielgebruik
en minimalisme.
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OBI 600
Geluidsisolerende kitloze volglazen wand
OBI-600 is een revolutie binnen de wereld van volglazen
scheidingswanden. Het creëren van zeer transparante
wanden zonder het risico op kitresten of een hinderlijke
waas op het glas is nu mogelijk.
De glaspanelen zijn onderling verbonden middels een tape.
Aan de boven- en onderzijde is het glas geklemd in een
aluminium profiel. De glaspanelen worden in de profielen
afgeklemd met rubbers die verdekt zijn gemonteerd, wat zorgt
voor een fijne strakke belijning en evenwicht in het project.
Het resultaat? Een zeer montagevriendelijke volglaswand met
een moderne subtiele uitstraling. Een glasheldere oplossing
voor elk project.
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OBI 600
Obimex biedt je de mogelijkheid om een volglazenwand te bouwen met 44.2
of 55.2 gelaagd glas. Beide glastypes voldoen tot een bepaalde hoogte aan
alle eisen van het huidige bouwbesluit. Zo zijn beide types glas uitvoerig
getest en goedgekeurd op doorval en impact. Hierdoor zijn onze wanden mede
geschikt om te plaatsen bij een vide of trapgat.
Uiteraard zijn de wanden ook getest op hun akoestische eigenschappen.
Onze dichte Obimex volglaswand voldoet met 44.2 glas aan 30 dB en met
55.2 aan 31 dB. Zijn er hogere eisen? Dan kun je er voor kiezen om met
speciaal akoestisch glas te gaan werken. Hier hebben we een resultaat
mee behaald van 35 dB.
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Het woord ‘glas’ dekt de volledige
wand. Gekenmerkt door transparantie!
Je kunt de glaspanelen eventueel
beplakken met matte folie en/of
zandstralen met diverse structuren
of logo’s om toch enige privacy te
creëren.
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basis wand details
De details hieronder vormen de basis voor het kitloze volglazen wandsysteem OBI 600. Deze basis details komen in alle
varianten van dit unieke kitloze wandsysteem terug op de
volgende pagina’s. Het 600 profiel is een optioneel aluminium
profiel welke tevens kitloos wordt verwerkt. Het 600 profiel is
verkrijgbaar in twee breedtes in de kleur blank geanodiseerd
(voorraad) of in elke gewenste andere RAL kleur binnen 15
werkdagen!

A

Detail A
Basis detail bouwkundige
aansluitingen 600

D

Detail D
Aansluiting
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B

Detail B
Basis detail bouwkundige
aansluitingen 600 met eindkapje

E

Detail E
900 hoek

C

Detail C
Plafond/gevel aansluiting

F

Detail F
T-aansluiting
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OBI 600 WAND PROGRAMMA
Gelaagd glas
• OBI 600 44.2
• OBI 600 55.2

(glasdikte 8 mm)
(glasdikte 10 mm)

(RW = 30 dB)
(RW = 31 dB)

Gelaagd akoestisch glas
• OBI 600 SILENCE 55.2 (glasdikte 10 mm)

(RW = 35 dB)

Maximale hoogte (getest met doorval)
OBI 600
44.2
2600 mm
OBI 600
55.2
3200 mm
Profiel details
52 mm

27 / 29 mm

Detail deurkozijn tbv
hardglazendeur
of stompe HPL deur

35 mm hoog

27 mm hoog

40 mm

56 mm

27 / 29 mm

Onderprofiel + contralijst
lengte 4000 mm
Gevelprofiel + contralijst
lengte 3000 mm
Geanodiseerd of gewenste RAL kleur

Bovenprofiel *
lengte 4000 mm
Geanodiseerd of gewenste RAL kleur
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* Bovenprofiel is tevens verkrijgbaar met contralijst t.b.v. sluitpaneel en leverbaar in diverse lengtes.
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OBI 600
t.b.v. 8 mm glas
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OBI 600
t.b.v. 10 mm glas

OBI 600
Eindkap aluminium

* Één universeel rubber voor zowel 44.2 als 55.2 glas
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OBI 600
aanslagdeur
3
1

3
1

Detail scharnier
Kozijndeel met scharnier

2

Detail aansluiting
kozijn/profiel

A

Detail loopslot
Kozijndeel met krukslot

2

4

2

A

B

Detail valdorpel
Valdorpel onder de volglazen
geluidwerende deur
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B
Ook uitvoerbaar met stompe Hpl deur.

Ruimtes opdelen is erg gemakkelijk. Obimex biedt je een robuust
deurkozijn die volledig integreert in de wand. En ook hier heb je
keuzevrijheid: Wil je een glazen deur of liever een houten deur?
Met enkele simpele aanpassingen passen beide soorten deuren in
ons standaard aluminium deurkozijn. En denk je aan de geluidslekken? Misschien heb je een valdorpel nodig om de akoestiek in de
ruimte te waarborgen.
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Ook is er de mogelijkheid voor een swingdeur, oftewel een
pendeldeur. Waarbij er optioneel geen deurkozijn meer
zichtbaar is in je wand. Minimalistisch en chique!
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OBI 600
PENDELdeur
1
1

3

Detail bovenspeun
Kozijndeel met scharnier

Detail deurgreep

2

4

3
A

Detail onderspeun

3

A
B

B

B

Detail slot
t.b.v. dubbele pendeldeur

2

4

Pendeldeur ook zonder kozijn leverbaar (verdiepingshoog)

Detail deurgreep
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PROJECTBEGELEIDING
Wil jij en je klant hulp bij de keuze in de systeemwanden? Geen probleem!
Onze medewerkers adviseren je graag. Onze buitendienst maakt graag een
afspraak om samen met jou en jouw klant op locatie te gaan kijken.
Aan de hand van de originele tekening en de eisen van de klant kan onze
buitendienst de optimale invulling adviseren. Aan de hand van dit gesprek en
de besproken invulling zullen onze binnendienst medewerkers een passende
offerte gaan maken!
Uw wanden getekend?
Al jaren werkt Obimex met een maatwerkpakket waarmee we onze systeemwanden technisch kunnen uittekenen. Hierdoor kunnen we de klant een
realistisch beeld schetsen over het uiteindelijke toekomstige resultaat.
Heb jij een schets of bouwkundige tekening? Samen bepalen we de behoeftes
van de klant en maken op die wijze een op maat gemaakte offerte. Deze
offerte is voorzien van bovenaanzichten, vooraanzichten, materiaalstaat en
natuurlijk de prijzen.
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Montagebegeleiding

Tapegeleider

De montage van glazen wanden
Montage van een volglaswand is relatief eenvoudig. Je hebt maar een kleine
verscheidenheid aan producten op de bouw. Obimex heeft de volglaswand
bedacht met de visie van een afbouwbedrijf. Dit houdt in dat montagegemak
en bouwsnelheid hoog in het vaandel staan. Een gesloten glazen wand bestaat
bijvoorbeeld in totaal maar uit zes onderdelen. Simpel en doeltreffend!
Dit soort wanden vergt echter wel wat precisie qua inmeten en montage. Een
glaspaneel snijden we natuurlijk niet even zo bij en de maatvoering is dus wel
belangrijk. Maar een ervaren afbouwer zal hier zijn hand niet voor omdraaien. Bij
Obimex kun je tevens enkele innovatieve tools kopen, waarmee je de montage
van het glaspaneel vergemakkelijkt. Zoals een tapegeleider of een glassluiter.
Wil je als afbouwbedrijf meer weten over onze volglaswanden? Wij helpen jou en
jouw monteurs graag om bekend te worden met alle facetten van deze glazen
wanden. Met een korte theoretische presentatie starten we de dag. Vervolgens
gaan we de producten daadwerkelijk monteren en een glaswand bouwen.
Kortom: De handen uit de mouwen!

Glasratel

Stelblokjes

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

Kozijn/rubber-hulp
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Een veelzijdig assortiment
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Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
Telefoon (0031 (0)546) 45 55 13
Telefax (0031 (0)546) 45 56 08
verkoop@obimex.nl

www.obimex.nl

