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Ritswand®
De Ritswand® is het flexibele, circulaire
en schaalbare alternatief voor de
traditionele binnenwandsystemen. De
standaard uit aluminium vervaardigde
cassettes – die zich niet hechten aan
vloer, wand en/of plafond – worden
met elkaar verbonden met behulp van
ritsen. Op deze wijze laten de cassettes
zich bouwen tot scheidingswanden
of zogenaamde Cubicles: “Ruimtein-een-ruimte”. Deze Cubicles zijn
voorzien van eigen elektrificatie
en verlichting en beschikken over
meerdere klimaat- en/of ventilatieoplossingen. De cassettes kunnen
desgewenst worden voorzien van
glas, houten panelen, mos, staal
etc. zodat de wand of Cubicle een
optimale bijdrage levert aan de eigen
identiteit van de onderneming.
De Ritswand® speelt in op de
steeds nadrukkelijkere wens van
ondernemingen om optimale flexibiliteit

en schaalbaarheid te hebben voor wat
betreft hun huisvesting. Daarnaast
vormen circulaire ambities steeds
vaker een integraal onderdeel van
het MVO-beleid van ondernemingen.
Herbruikbaarheid van toegepaste
materialen geeft hier een zeer concrete
invulling aan.

•
•

Sterk verkorte opbouwtijd (40%
van traditioneel gebouwd)
Eenvoudig en snel te vervangen of
te herconfigureren door modulair
toepasbare
onderdelen
met

•
•
•

ritsverbindingen
Hoge kwaliteit Aluminium frames
met lange levensduur
Alle onderdelen verkrijgbaar in
verscheidene kleurstellingen
Nederlands product

Functionaliteiten
•

•

•
•
•

Losse 600, 900 of 1200mm
brede panelen van alle denkbare
materialen als glas, hout, mos,
staal, en meer
Modulair te bevestigen in 4
richtingen met gepatenteerde
ritsverbinding
Vrijstaand van bestaande plafond,
vloer en/of muur
Aansluitbaar op lokaal klimaat- en/
of ventilatiesysteem
Elektra en accesoires naar wens in
te bouwen in alle panelen

Eenvoudige
en
snelle montage door
de
gepatenteerde
ritsverbinding tussen
de wanden
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Assembleren
De volgende onderdelen vormen
de complete Ritswand door middel van de ritsverbinding aan binnen- en buitenzijde. Hiernaast
is een meeting ruimte afgebeeld
(2700 x 3600 mm):
•

Unit glas (7x)

•

Unit paneel (6x)

•

Deur in kozijn (1x)

•

Kruisprofiel (4x)
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Het plafond (optioneel) wordt op de lengte) en ventilatieschachten. De
wanden gemonteerd en bestaat uit panelen worden op het afdekprofiel
een afdekprofiel rondom met hierop en plafondprofiel gelegd.
één plafondbalk per 1200mm
•
lengte. In het plafondprofiel zit
•
de verlichting (units van 900mm

•

Plafondprofiel (≥1x)

•

Lichtunits (≥1x)

Afdekprofiel lengte (2x)

•

Ventilatieschachten (≥2x)

Afdekprofiel breedte (2x)

•

Panelen (≥1x)
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Onderdelen
De Ritswand® wordt grotendeels • 2x stelblokjes afdekprofiel
geas-sembleerd op klantlocatie • Kleuze uit Glas of Paneel
geleverd in volgende onderdelen:
Afhankelijk van de oplossing
waarvoor de klant gekozen heeft,
Unit(s)
Een unit bestaat uit meerdere zullen er hetzij glazen platen
onderdelen en wordt grotendeels aangeleverd worden, wandpanelen
geas-sembleerd op klantlocatie of een combinatie hiervan. Deze
aangeleverd. Het voorbeeld (zie zullen als volgt worden aangeleverd
rechts) gaat uit van een unit met op lokatie van de klant.
glas van 900 x 2700mm. Ook de
breedtes 600mm en 1200mm zijn Glas (per unit)
• 1x Glaspaneel
beschikbaar.
• 4x Glasrubbers lengte (2700)
• 4x Glasrubbers breedte (900)
Unit (per stuk)
• 2x vloerrubbers (900mm)
Panel (per unit)
• 1x vloerprofiel (900mm)
• 2x Paneel
• 2x stelrubbers (900mm)
• 2x Profielklemmers
• 2x stelblokjes
• 4x Klemrubbers
• 2x kaderprofiel lengte (2700)
• Evt incl elektra/data
• 2x kaderprofiel breedte (900)
• 4x bevestiging kaderprofiel
• 2x ritsen (2700mm)
• 2x kaderrubbers lengte (2700)

Rubber
Ritsen 2x
Paneel
Kaderprofiel en
bevestiging
Vloerprofiel
met rubbers
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van lucht. Het plafondprofiel zal
worden aangeleverd inclusief de
INDUL module (luchtinlaat profiel)
van Kiefer. Indien gekozen wordt
voor zowel verlichting als voor
(zelfstandige) luchtvoorziening, dan
zal onderstaande op Klantlokatie
worden aangeleverd
• 1x Plafondprofiel
Los van het feit dat het profiel • 2x Klemrubbers
bijdraagt aan de stabiliteit van de • ≥1x Verlichtingsarmaturen
Ritswand, bevat dit profiel tevens • 4x Ventilatie afdichting
voorzieningen voor het aanbrengen
van
een
verlichtingsarmatuur
(LED) en de aanvoer en afvoer
Plafondprofiel
Het Plafondprofiel wordt aan
de bovenzijde van de Ritswand
gemonteerd.
Afhankelijk
van
de lengte en breedte van de
Ritswand, zullen deze profielen op
de noodzakelijke lengtes worden
aangeleverd.

Kruisprofielen
De Ritswand kent in principe een
rechthoekige opbouw met daarbij
een 4-tal hoeken. In deze hoeken
wordt het zogenaamde Kruisprofiel
geplaatst. Dit Kruisprofiel wordt op
lokatie van de klant aangeleverd
samen met de daarvoor benodigde
ritsen
•
•
•
•
•

1x Kruisprofiel (2700mm)
1x Binnenrits (2700mm)
2x Buitenrits (2700mm)
2x Tussenrubbers (2700mm)
1x Stelschuim

Afdekprofiel
Het afdekprofiel wordt aan de
bovenzijde van de Ritswand,
rondom gemonteerd met daarvoor
benodigde stelschroeven enbouten. Dit Afdekprofiel zorgt
voor een nette afwerking aan
de bovenzijde en dient tevens
voor de benodigde stabiliteit.
De afdekprofielen worden op
specifieke lengtes aangeleverd
en is afhankelijk van de lengte
en breedte van de Ristwand. Bij
dit afdekprofiel zullen tevens de
benodigde
afdichtingsdoppen
ter afdichting van de doorvoeren
worden meegeleverd waarlangs
eventuele
bekabeling
wordt
getrokken.
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Onderdelen
Deur
Er zijn verschillende types deuren
beschikbaar, zoals een volledig
houten deur, een houten deur met
raam of een geheel glazen deur.
De deur wordt met een aantal
(afhankelijk van het type deur)
speciaal ontwikkelde scharnieren
aan het kaderprofiel bevestigd en
afgesteld. Daarbij wordt een profiel
aangeleverd die installatie van de
deur aanzienlijk vereenvoudigd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 delig kozijnprofiel
2x bevestigings profiel
7x deur/ kozijnrubbers
1x Deur
2x Scharnier
2x Stelscharnier
1x Deurbeslag
2x Deurkruk
1x vloerprofiel
1x valdorpel
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Toepasbaarheid
Zipperpod™
Amstel
900 x 900

Minimale afmetingen
De Ritswand® is configureerbaar
tot vele mogelijke afmetingen. Het
kleinst mogelijke formaat is een
telefooncel met de afmetingen 900
x 900mm breedte. Dit formaat kan
worden gebruikt als telefooncel,
printruimte of andere toepassing
voor kleine ruimtes.
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Toepasbaarheid

Maximale afmetingen
De Ritswand® heeft weinig
restricties als het gaat om maximale
afmetingen. Door zijn opbouw uit
losse units kunnen grote ruimtes
worden gecreëerd. Door de
modulaire opbouw van het plafond
kunnen deze grote ruimtes ook van
een plafond worden voorzien.
Voor standaard configuraties kunt u
bij ons de laatste prijslijst aanvragen.
Voor grotere ruimtes bespreken wij
graag de mogelijkheden en kunt
u bij ons een vrijblijvende offerte
aanvragen via info@ritswand.nl

Zipperbooth™
4500 x 2700

Zipperbooth™
2700 x 3600
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Doorkoppelen
Door gebruik van de kruisprofielen
met ritsverbinding op de hoeken
is het mogelijk in 4 richtingen
te koppelen per kruisprofiel. Zo
kunnen oneindig veel configuraties
worden gemaakt. Het is mogelijk
maximaal 4 ruimtes aan te sluiten
op een enkel kruisprofiel, waardoor
er een cluster gevormd wordt.

Zipperpod™ SO
1800 x 1800

Zipperpod™ TC
2700 x 1800

Zipperpod™ SO
1800 x 1800
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Use
1: Allereerst wordt er een locatie
gekozen voor de Ritswand en
worden de cassettes op locatie
gesteld (zie stap 2)
2: De wanden worden waterpas
gesteld met de stelvoet onder
aan beide uiteindes. Dit gebeurt
door ingebouwde stelvoetjes die
met een inbus waterpas gesteld
worden.

3: De eerste stabiele hoek wordt
gevormd door twee wanden 90
graden aan een kruispaneel te
ritsen
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4: Op dezelfde wijze worden de andere cassettes aangebracht. Eerst
worden alle cassettes aan elkaar geritst (stap 3), daarna wordt de
ruimte waterpas gesteld door middel van de stelvoeten (stap 2).
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Gebruik

5: De deur wordt tussen de profielen geplaatst met een kozijnprofiel. De
drie delen worden haaks bevestigd door een metalen klem en vastgezet
op een vloerstrip. De deur met scharnieren worden in het kozijnprofiel
vastgeklemd.
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6: Het bouwen van het plafond
begint met het bevestigen van het
afdekprofiel bovenop de cassettes
7: Als het afdekprofiel rondom
is geplaatst kunnen hierop de
plafondbalken worden gelegd
8: De panelen worden op maat
geleverd en passen precies tussen
afdek en plafondprofiel. Bevestiging
is niet nodig
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Gebruik
11: Op de plafondbalk kan de
klimatisering van het gebouw
worden aangesloten om deze
door te voeren in de Ritswand®.

9: Wanneer de Ritswand®
volledig is opgezet, kunnen aan
de panelen eventueel schermen,
elektra en data worden bevestigd.

10: In de plafondbalken kunnen
meerdere verlichtingsarmaturen
worden geplaatst. Deze werken
op laagspanning
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12: Een paneel kan worden
verwisseld door het bestaande
paneel te verwijderen uit de
cassette en een nieuw te paneel
plaatsen (rechts)
13: Een geheel wanddeel kan
worden uitgewisseld door beide
zijden (links, rechts, binnen en
buiten) los te ritsen, de wand licht
te kantelen en zo uit nemen. Nu
kan op omgekeerde wijze een
andere wand worden geplaatst
(links)
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Accesoires
Elektriciteit
Een Ritswand kan worden voorzien
van een aantal voorzieningen
op het vlak van elektrificatie en
data:
1.
2.
3.
4.

nadrukkelijk
op
wens
en
specificatie van de klant gehandeld.
Mogelijkheden zijn o.a.:

1. Data-contactdozen (o.a. 2vRJ45)
Wandkontaktdozen (o.a. GIRA 2. Afdekramen inclusief inbouw
ST 55)
voorzieningen
Afdekramen inclusief inbouw- 3. Inbouwdozen (o.a. GIRA ST55)
voorzieningen
voorzien van een U/UTP Cat6A
Koppel -en wcd’s
bekabeling.
Kabel en leidingwerk

Deze
voorzieningen
worden
afgestekkerd met behulp van het
Wieland® systeem in de centrale
E doos boven het plafond. van
daaruit gaat er 1 snoer naar de
gebouwgebonden installatie.

Op het gebied van Data wordt

GIRA ST 55
Maten

152 x 81 x 11,4 mm

Elektra

Wieland Gesis GST18®

Data

2V RJ 45

Datakabel U/UTP Cat6A
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Verlichting
Het unieke Ritswand® systeem
vereist
een
even
unieke
lichtoplossing. Een oplossing dat
net zo flexibel, state of the art en
eenvoudig te installeren is als de
Ritswand® zelf! Daarom heeft
Ritswand BV de samenwerking
gezocht
met
Holmes
BV.
Deze heeft een hoogwaardig
verlichtingssysteem ontwikkeld dat
wordt aangestuurd met UTP-kabel
en dat schroefloos in het Ritswand®
systeem wordt gemonteerd.

elektriciteitbesparing)
Modulair,
onderhoudsvrij
en
gemaakt om vele malen te worden 3. Dynamisch en traploos regelbare lichtkleur; van 2700 (warm
gemonteerd en gedemonteerd;
wit) tot 6500 Kelvin (koud licht)
eigenschappen die passen bij het
en alle lichtkleuren ertussen
flexibele en mobiele karakter van
4. 4-knops
schakelaar
met
de Ritswand®.
voorgeprogrammeerde
liStandaard wordt het Apollo
cht-scenario’s
systeem geleverd met:
5. UTP regelunit en voeding met
Wieland verbinding, Plug & Play
1. Een 90cm armatuur met magnetisch ophangsysteem
2. Traploze en evenredige dim- Optioneel kan het Apollo systeem
baarheid (20% minder licht = worden voorzien van:
Bewegingssensor
20% minder vermogen = 20% 1.

2.
Daglichtcorrectie
3.
Human Centric Lighting
4.
Tailor Made programmering
van de verlichting naar de specifieke
wensen van de klant
Ad 1. De bewegingssensor wordt
Plug&Play aan het Apollo systeem
aangesloten. Bij beweging schakelt
de verlichting in en bij verlaten van
de ruimte schakelt de verlichting uit
na een, in te stellen, vertragingstijd.
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Accesoires
Naar het eind van de werkdag is
Ad 2. Daglichtcorrectie zorgt er de lichtkleur weer veranderd naar
voor dat er altijd een vast ingestelde warm wit.
hoeveelheid licht (lux) aanwezig is in
de ruimte. De verlichting dimt terug Dit alles met behoud van de
bij extra beschikbaarheid van bijv. minimaal vereiste lichthoeveelheid
daglicht en levert meer vermogen op het werkoppervlak. Dit zorgt
als er bijv. een wolk voor de zon voor een aangename en natuurlijk
aanvoelend verlichting in de
komt, of als de avond invalt.
werkomgeving en sluit aan bij het
Ad 3. Human Centric Lighting is natuurlijke bioritme.
een, in eigen huis ontwikkelde,
software die er samen met een Ad 4. Indien de klant specifieke
timer voor zorgt dat de lichtkleur wensen heeft als het gaat om
mee verandert met het verloop de instelling van de lichtkleur
van de daglichtkleur gedurende de en/of toewijzing van bepaalde
scenario’s aan de lichtknoppen,
dag.
dan komen we op locatie om dit te
De dag start met een warm witte programmeren in het systeem en
kleur van het licht en verandert vast te leggen in het ingebouwde
in stappen van 10 seconden geheugen van de regel unit.
onmerkbaar naar een neutraal Het systeem kan voor de klant
witte kleur rond het middaguur. naar wens worden ingeregeld in

algemene lichtkleur, lichtscenario’s eerder genoemde Human Centric
voor de meegeleverde 4-knops Lighting.
schakelaar,
uitschakelvertraging
van de bewegingssensor en de
Holmes Apollo
Maten

900 x 33 x 35 mm

Vermogen

20 W (incl. driver)

Maximale output (vol vermogen)

3090 lumen

100% warm wit
100% koud wit

1504 lumen
1590 lumen

Lumen / Watt verhouding

150 lumen/W

CRI (colour rendering index)

>80

UGR

<17

Optioneel:
•

Bewegingsmelder

•

Human Centric Lighting

•

Daglichtcorrectie

•

Tailor Made programmering
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Ventilatie
De
ventilatie
kan
worden
aangesloten op die van het
gehele pand. Toevoer vind plaats
door het plafondprofiel met
gebruik van ventilatiearmaturen
INDUL Type-N. Deze armaturen
verdelen de ventilatiestroom in
millimeterstralen en afwisselend
links en rechts in 45 graden de
Ritswand ingeblazen. Dit resulteert
in een zeer gelijkmatige verdeling
van de lucht met een optimale
diffuse ruimteluchtstroming zonder
merkbare tocht en waarbij het
plafond langer schoon blijft.

INDUL Type-N T18-NA
De toegepaste ventilatie in de Ritswand
bestaat uit een Plafondbalk met 1
INDUL Type-N armatuur, gekeurd
volgens DIN EN ISO 7730:2007
Maten

700 x 32 x 39 mm

Volumestroom

20-250 m3 / hm

Temperatuurverschil tot -14 K
Max luchtsnelheid
op zitniveau (1,1 m)

0,12 m / s

vertrekhoogte
h=
2,7m

plafondbalk met
ventilatie

zithoogte
z=
1,65m
Tochtvrije ruimte
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Afwerkingsmogelijkheden
Aluminium Profielen
De Aluminium Profielen worden
in samenspraak met de klant
gepoedercoat in de door de klant
aangegeven RAL kleur. Tevens is
een combinatie van verschillende
kleuren ook mogelijk. Hierbij valt te
denken aan een kleurstelling van
het plafondprofiel dat dicht in de
buurt komt van de kleur van het
plafond, terwijl de overige profielen
aansluiten op de kleuren uit de
huisstijl van de klant.

(662 silence). Matglasuitrusting
uiteraard ook mogelijk. Voorts zijn
er verschillende types en uitvoering
van (houten, metalen, etc.)
beplating. Ook hier voorzien wij
momenteel geen belemmeringen
in de wens van de klant. Aspecten
als brandwerendheid spelen hierin
een belangrijke rol. PEFC en FSC
labels idem.

Ritsen
Het mechanische deel van de
ritssluiting is leverbaar in een
10-tal verschillende kleuren. De
Wanden
In principe is de klant vrij in zijn/ aangehechte stof is leverbaar in 74
haar keuze om de aluminium verschillende kleuren.
profielen te voorzien van bedekking
van zijn/haar keuze. Standaard Verlichting
er
een
standaard
glasoplossingen zijn de bekende Hoewel
442 en 662 diktes, maar dubbelzijdig lichtarmatuur leverbaar is, is de
met
additionele
acoustische klant geheel vrij in zijn/haar keuze
voorzieningen zijn ook mogelijk ten aanzien van de verlichting.

Hierin voorzien wij momenteel geen
belemmeringen. Afstemming in dit
geval met de klant ten aanzien
van aspecten als afmetingen,
gewichten, hitteafgifte etc. is
in dit kader onderdeel van het
voortraject.
Afwerking materialen
Aluminium extrusie

Aluminium 6063-T6 getemperd

EN 12020-1

Poedercoating

Aluminium poedercoating

NEN EN 1090

Anodisering

Bouwkundige anodisering

ISO 7599

Glas

662-6 isolatieglas

NEN-3569:2011

Plafondpaneel

Soundac® IS 240 HH

ISO 4589-3

SEBS Tpe RX® P703

ISO 3302-1

Paneelbekleding stof
Rubbers
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Technische Specificaties
Bouwbesluit
De Ritswand® is getoetst en
gekeurd aan de hand van een
bouwbesluit voor nieuwbouw
kantoorruimtes te vinden onder
rapport 1526.BBT.001 v1.1. Niet
alle paragrafen van het bouwbesluit
hebben direct invloed op de
Ritswand. Zo hebben verscheidene
paragrafen enkel betrekking tot
de algehele kantoorruimte en zijn
bepaalde paragrafen (zoals die van
toiletinrichting) niet van toepassing.

ventilatielucht
met
voldoende aan een verblijfsgebied binnen een
capaciteit volgende de norm NEN kantoorpand.
1087 (minimum van 6,5 dm3 per
Verlichting
seconde capaciteit per persoon).
De verlichting in de Ritswand® is
De ventilatieluchtkwaliteit is in aangesloten op het elektriciteitsnet
zijn uitgangspunt ten minste van en voldoet aan de norm NEN 1010
dezelfde kwaliteit als in andere voor laagspanning. De bijgeleverde
Brandmelding
Binnen in de Ritswand is het ruimten in het kantoorpand. In een verlichtingsarmaturen leveren 1000
ontruimingssignaal conform NEN nieuwbouwsituatie wordt voldaan lumen per stuk, voldoende om de
aan de gestelde nieuwbouweisen Ritswand® van verlichting van ≥1
2575 duidelijk hoorbaar.
lux te voorzien.
(NEN 1087, Artikel 29 t/m 34).
In
een
Ritswand
is
een
De Ritswand® hoeft niet te worden
handbrandmelder of automatische Daglicht
brandmelder conform de norm NEN Bij de plaatsing van de Ritswand voorzien van een vluchtroute, mits
2535 niet verplicht. De Ritswand wordt rekening gehouden met de een maximale capaciteit van 75
daglichtoppervlakte personen niet wordt overschreden.
wordt voorzien van automatische equivalente
brandmelder indien de Ritswand van minimaal 2,5% en minimaal
0,5 m2 volgens NEN 2057..
aan een doodlopende gang ligt.
De Ritswand wordt geplaatst in
een besloten brandcompartiment,
maar begrenst deze niet. Het
plaatsen van een Ritswand is niet
nadelig als het gaat om de algehele
brandveiligheid..

Brandveiligheid
De materialen gebruikt in de
Ritswand voldoen allen aan
aangegeven brandklasse D en aan
rookklasse S2. De vloerafwerking
voldoet aan de binnenlucht
Ruimtelijke eisen
rookklasse s1fl en brandklasse Dil. Ventilatie
De waarden zijn bepaald volgens De Ritswand wordt middels De Ritswand® voldoet aan de
toevoerventilator voorzien van ruimtelijke eisen die worden gesteld
NEN-EN 13501-1.
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Geluidsisolatie
De akoestische eigenschappen
van de Ritswand® zijn omschreven
in een algehele isolatie waarde.
Deze is door middel van meting
conform IS0 717-1 vastgesteld op:
DnT,w (C;Ctr) = 43 (-1; -2) dB
Deze waarde komt overeen
met de aanduiding “Verhoogde
spraakdiscretie ”. (DnT,w = 43 dB)
Ter bepaling van de DnT zijn
gestandaardiseerde geluidisolatie
tests uitgevoerd conform de norm:
ISO 16283-1:2014(E)
De Ritswand voldoet aan de
gestelde
prestatie-eisen
voor
verhoogde
spraakdiscretie
(categorie 2) zoals spreekkamers
in kantooromgeving en voldoet
ruimschoots aan de eisen voor

besloten werkplekken en stilteconcentratieplekken
(categorie
3), verkregen uit het bouwfysisch
handboek voor kantoorgebouwen

van de Nederlands Vlaamse
Bouwfysica Vereniging (NVBV2011)

Geluidsisolatie waarden Ritswand ISO 16283-1
f (Hz)

DnT (dB)

DnT (dB)

50
63
80

26,3
24,3
29.7

70

100
125
160

33,7
36,9
38,9

200
250
315

40,6
39,2
40,6

400
500
630

40,3
37,8
41,7

800
1000
1250

43,0
43,2
46,3

1600
2000
2500

46,3
42,5
41.5

3150
4000
5000

41,4
43,9
45,1

Geluids
Isolatie
categorie
(dB)

60
50

3
2
1

40
30
20
10
0

63

125

250

500

1000

2000

									

4000

f (Hz)

DnT,w
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Uw Voordelen Samengevat

Circulair;
Herbruikbare
materialen

Financierbaar;
Lease de
Ritswand

Circulair
De Ritswand® is zodanig ontworpen,
dat zijn onderdelen tot in lengte der
jaren kunnen worden hergebruikt en
aan het einde van hun levensduur
de grondstof vormen voor nieuwe
profielen.
Financierbaar
Bij een circulair product, hoort een
circulair financieringsmodel. Hiermee
betaalt u derhalve voor het gebruik en
niet voor het bezit.
Eenvoud
Door de eenvoud van het product laat

Eenvoud;
50% verkorte
opbouwtijd

Compleet;
Verlichting en
Elektronica

het zich vele malen sneller monteren
en demonteren (tot wel 50% sneller
dan een traditionele systeemwand),
Flexibel
De Ritswand® kent geen beperkingen
met betrekking tot het creëren van zgn.
“ruimte-in-een-ruimte” als vergader,
overleg, concentratie of telefoonruimte
maar laat zich tevens inzetten voor het
scheiden van ruimtes.
Compleet
De Ritswand® kan worden uitgerust
met een vooruitstrevend LEDverlichtingssysteem,
allerhande

Individueel;
Elk onderdeel te
personaliseren

elektronische en/of datavoorzieningen
en ventilatie. Met behulp van een voor
de Ritswand® ontwikkeld akoestisch
plafond en door gebruikmaking
van specifieke materialen laat een
Ritswand® zich bouwen tot een 43dB
ruimte (verhoogde spraakdiscretie).
Individueel
De Ritswand® kent hoegenaamd
geen beperkingen met betrekking
tot de uitrusting ervan. Daarmee laat
het product zich naadloos aansluiten
op zijn (directe) omgeving en kunnen
gehanteerde elementen van de huisstijl
probleemloos worden gerealiseerd.

gemakkelijk
op te slaan en
hergebruiken

vrijstaand
van muren
en plafond

Compact
De Ritswand bestaat uit compacte
onderdelen die gemakkelijk kunnen
worden gestapeld. Ook zijn stelle (de)
montage draagt bij aan gemak in gebruik en opslag
Vrijstaand
Het hecht zich niet aan zijn omgeving,
en laat daardoor bij verplaatsing
geen schade achter aan vloer, wand
of plafond. Het wordt nagenoeg
gereedschapsloos geïnstalleerd zodat
de omgeving er nagenoeg geen hinder
van ondervindt.
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Ritswand®
De circulaire en innovatieve oplossing voor een flexibele
kantoorindeling. Voor meer informatie over onze diensten kunt u
contact met ons opnemen door te mailen naar info@ritswand.nl
of te bellen naar: +31 294 728 050.
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