SypLux

SypLux

Structureel ontwerp

Het Syplux wandsysteem biedt een doeltreffende
oplossing waarbij het gebruik van (gestapelde)
cassettes zorgen voor een gestructureerd
bouwproces.

Snel inrichten
Het Syplux wandsysteem kenmerkt zich door de geprefabriceerde cassette-elementen (monoblock)
en een snelle bouwmethodiek; de elementen worden kant-en-klaar op het project aangeleverd en het
is slechts een kwestie van tijd om deze elementen te monteren.

Met haar Syplux systeemwand speelt Sypla International bv in op de toenemende vraag naar kortere
montagetijden in de afbouwsector. Door de prefab montage van de cassette elementen wordt de uiteindelijke
plaatsingstijd aanzienlijk verkort. Het systeem is uitstekend te combineren met de overige wanden en
eenvoudig uitwisselbaar.

Specificaties

Wanddikte
Wandhoogte
Modulering
Gewicht
Geluidisolatie
Brandwerendheid
Proﬁlering

Afwerking
Beglazing
Panelen
Isolatie
Deuren

Optioneel

98mm
≤ 6,000m¹
≤ 3,000m¹ variabel (1,200m¹ h.o.h. standaard)
4,4 kg/m²
indicatiegewichten van het systeem, exclusief vulling
≤ 43dB
≤ 45min
aluminium conform EN755-9
aluminium plafondproﬁel met geïntegreerde schilderijrail
aluminium vloerproﬁel met terugliggende plint in 3 uitvoeringen
aluminium afdekproﬁel, vlakke uitvoering
aluminium hoekproﬁelen in rechte- of afgeronde uitvoering
aluminium deurproﬁelen in rechte- of afgeronde uitvoering
EV1 10µ geanodiseerd conform Qualanod
poedercoating conform Qualicoat
2-zijdig 4 tot 7mm glas
9,5mm gips/kartonplaat met vinyl wandbekleding
10mm gemelamineerd spaanplaat
45 of 60mm minerale wol
40mm stompe uitvoering
8 tot 10mm gehard veiligheidsglas
LED-verlichting, baliebladen, lamellen, glasfolies,
schuifdeuren, whiteboards, gekleurd, mat, brandwerend,
geluidsisolerend of veiligheidsglas, etc.

Omschrijving
Fabrikaat :
Type :

Sypla International bv
SypLux

Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar
cassettesysteem voor toepassing als
verdiepingshoge systeemwand.
Wandsysteem, dikte 98mm, bestaande uit een
elektrolytisch verzinkt stalen binnenframe en een
aluminium kader bestaande uit aansluit-, hoek-,
raam- en deurproﬁelen in een rechte- en/of
afgeronde uitvoering. Het systeem wordt verticaal
geaccentueerd middels aluminium afdekproﬁelen
welke schroeﬂoos worden gemonteerd in stalen
omegaproﬁelen ter ﬁxatie van de blokelementen.
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