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1. Draagstructuur voor binnenwanden 

1.1.  Algemeen 

 

De draagstructuur voor binnenwanden is een doorgedreven en innovatieve systeemoplossing. Ze heeft 

volgende unieke eigenschappen: 

 

i. Circulair toepasbaar: het systeem kan na montage opnieuw gedemonteerd worden, mits naleving 

van eisen uit handleiding rond montage en demontage. Het kan daarna zonder verlies van 

eigenschappen opnieuw gemonteerd worden.  Op het einde van de levensduur is de draagstructuur 

100% recyclebaar. 

ii. Systeemoplossing: de draagstructuur bestaat uit meerdere onderdelen die samen één systeem 

vormen. De samenvoeging van de delen maakt een wand. 

iii. Modulaire oplossing: het systeem past zich naargelang de ruimte aan. Het is verstelbaar in hoogte 

en breedte. Het laat toe om montages te doen onder hoek. Het geeft een perfecte aansluiting op 

wanden, vloeren, plafonds, deuren en ramen. 

iv. Snelheid van montage: Het systeem heeft intelligente schuif- en kliksystemen waardoor de opbouw 

van de elementen substantieel en aantoonbaar sneller gaat dan bestaande conventionele 

draagstructuren in hout of metaal. 

v. Vrije keuze eindafwerking: het systeem kan afgewerkt worden met om het even welke 

eindafwerking. Deze kunnen aangebracht worden, afhankelijk van de toepassing, met schroeven of 

dubbel klevende tapes. 

vi. Hoog akoestisch dempend vermogen: het systeem vormt een betere akoestische barrière dan 

conventionele systemen in eenzelfde opbouw met isolatie en eindafwerking. 

vii. Goede fysieke eigenschappen: het systeem heeft door haar opbouw en materiaaleigenschappen 

een hogere fysieke weerstand dan conventionele systemen in eenzelfde opbouw met isolatie en 

eindafwerking. 

viii. Brandveilige opbouw: het systeem behaalt in eenzelfde opbouwmethodiek met gelijke isolatie en 

eindafwerking een gelijke brandweerstand als courante stalen structuur opbouw.  

ix. Compact in transport: Doordat het systeem bestaat uit uitschuifbare onderdelen, kan het compact 

getransporteerd worden. Een dwarse opstelling in containers en vrachtwagens is hierdoor mogelijk. 

 

1.2.  Systeem 

 

Het systeem bestaat uit 3 types modules die samen een wand vormen.  Het gaat over de start/ stop modules (C-

modules) en de opvulmodules (I-modules). Daarnaast zijn er de modules om aan te sluiten op een deur of een 

raam. (D-modules). Elk type heeft 4 hoogte ranges:  

- Small: 70 cm – 120 cm 

- Medium: 160 cm – 280 cm 

- Large: 200 cm – 350 cm  

- Extra Large: 300 cm – 550 cm 

 

Al deze modules hebben de volgende identieke eigenschappen: 

i. Ze zijn telescopisch opgebouwd, hetgeen maakt dat ze uitschuifbaar zijn. Ze kunnen een afstand 

hun specifieke range tussen vloer en plafond overbruggen.  Elk profiel bevat een spanklem, zodat 

bij montage en het bepalen van de juiste hoogte, het profiel kan vastgezet worden. 
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ii. De horizontale en verticale delen van de elk type module zijn verbonden door middel van 

scharnieren, hetgeen maakt dat deze voor transport kunnen ingeklapt worden en hierdoor een balk 

vorm verkrijgen. 

iii.  De eindafwerking kan op elk van de modules gekleefd dan wel geschroefd worden. De keuze voor 

de ene of de andere verbinding is afhankelijk van de toepassing. 

1.3.  Gebruikte materialen:  

 

Het systeem heeft een materiaaldikte van 0,8 mm en bestaat uit gegalvaniseerd staal (norm: S250GD – Europese 

Standaard EN 10025 – vloeigrens 250 N/mm²). Het materiaal is op einde levensduur voor 100% te recycleren.  

 

1.4.  Compatibel met de meest courant e uitvoeringsvormen  

 

Het systeem sluit het gebruik van conventionele draagstructuren in hout of staal niet uit. Deze kunnen er 

naadloos op aansluiten. Deze openheid laat toe om bepaalde complexe bouwaansluitingen uit te voeren met 

een maatwerkoplossing. Bij uitvoering van gecombineerde systemen moet er aandacht zijn voor de 

materiaalkeuze, zodat bijvoorbeeld de brandwerende & akoestische eigenschappen kunnen gelden voor de 

volledige oplossing 

 

1.5.  C-modules (start/stop modules) 

 

Het systeem bestaat uit 3 type modules, waarvan de C-modules het eerste type zijn. Elke wandoplossing begint 

en eindigt met dit type module. De module vormt een letter C, bestaande uit 2 horizontale profielen (73.6 mm x 

19 mm) en 1 telescopisch verstelbaar verticaal profiel (75,4 mm x 51 mm). De horizontale profielen zijn aan het 

verticale profiel verbonden door middel van scharnieren. In dichtgeklapte toestand houdt men enkel het 

verticale profiel over, hetgeen leidt tot een zeer compacte transportoplossing (190 cm). Voor de montage kunnen 

de horizontale profielen verbonden worden met plafond en vloer onder eender welke hoek, hetgeen aansluiting 

met bijvoorbeeld aflopende plafonds mogelijk maakt. 

 

De start/stop-oplossing sluit aan met de opvulmodules (I-module), doordat de horizontale profielen van de I-

modules  traploos in de horizontale profielen van de C-modules kunnen schuiven. In een maximaal 

dichtgeschoven toestand bekomt men een gesloten module waarvan de verticale profielen 5 cm van elkaar 

staan. In een maximale toestand bedraagt die afstand 60 cm. Eenmaal de correct afstand is gekozen, wordt deze 

geborgd door de horizontale profielen te verbinden met het plafond en de vloer. 

 

1.6.  I-modules (opvulmodules) 

 

Het systeem bestaat uit 3 type modules, waarvan de I-modules het tweede type zijn. De module vormt een 

hoofdletter i, bestaande uit 2 horizontale profielen (77 mm x 40 mm) en 1 telescopisch verstelbaar verticaal 

profiel (75,4 mm x 51 mm). De profielen hebben een “⅀” vorm (‘sigma-profiel’) voor een maximale akoestische 

demping.  

 

Deze opvulmodules vormen de kern van de wandoplossing. Ze worden met elkaar verbonden door een 

combinatie van schuiven en eindigend op een intelligent kliksysteem, waardoor de correcte positionering ten 

opzichte van elkaar gegarandeerd is. De afstand heeft een vast ritme (center naar center = 60 cm). Tijdens het 

verbinden van de profielen hoort men een duidelijke klik en kan men ook visueel de goede verbinding vaststellen. 

 

Net zoals de C-modules zijn de verticale en horizontale profielen door middel van scharnieren verbonden, 

hetgeen maakt dat voor transport de module te herleiden is minimaal volume in transport (220). Verder laat het 
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ook montage onder hoek toe. De intelligente verbinding laat toe om oneffenheden in plafond of vloer op te 

vangen. De tolerantie hiervan bedraagt 3,5 cm op een afstand van 60 cm. (norm NBN B03-003 = 3mm bij lat van 

1 meter) 

 

De profielen zijn voorzien van een aantal eigenschappen die een vlotte montage toelaten. Vooreerst is er een 

geleiding. Daarnaast zijn er gaten aanwezig die het boren vergemakkelijken. Tot slot zijn er geponste gaten van 

40 mm x 40 mm in de verticale profielen voorzien die de geleiding van de nutleidingen in de binnenwand mogelijk 

maken. 

 

1.7.  Deurset  

 

Het systeem bestaat uit 2 type modules; I & C, aangevuld met een deurset. Deze set wordt gebruikt voor het 

maken van deur-of raamopeningen. De set is een samenstelling van een bewerkt U-profiel met vaste lengte (77 

x 40 x 1233 mm) & een telescopisch U-profiel (76,6 x 40mm).  

Het profiel met vaste lengte wordt tussen I modules gemonteerd horizontaal tegen het plafond. Dit zal ervoor 

dat de hart-afstand van de I-stijlen aan beide zijden van de opening nog steeds op dezelfde cadans (n x 60 cm) 

blijven. 

Tussen de vloer en het gemonteerde deur profiel tegen het plafond kunnen 2 C-kaders gemonteerd worden. 

Deze bepalen de precieze breedte & positie van de deuropening. Hiertussen wordt dan horizontaal het 

telescopische U-profiel geplaatst die de hoogte van de deuropening zal bepalen. De afstand tussen de 2 verticale 

stijlen kan variabel ingesteld worden per 5 cm met een minimum van 700 mm en een maximum van 1200 mm. 

De verticale profielen hebben een C-vorm wat een maximale aansluiting biedt met de deurlijst. 

 

2. Technische eisen 

2.1.  Europese norm ETAG 003 

 

De structuur voldoet aan de Europese norm zoals beschreven in de ETAG 003 of zoals beschreven door het WTCB 

in de TV 233 Lichte binnenwanden.  

 

Norm Klasse Voorbeelden 

Eurocode 1: 
Gebruikersklasse 

D Residentiele gebouwen, kantoren, musea, scholen, 
wachtzalen, kleinhandelszaken, grootwarenhuizen, 
… 

ETAG 003: Gebruikersklasse III Toegankelijke zones waar een beperkte graad van 
zorgzaamheid heerst en een reëel risico op 
misbruik of ongelukken. 

ETAG 003: Plaatsingsklasse Type A 
Type B 

Scheidingswanden 
Voorzetwanden 

ETAG 003: Belastingsklasse a  
b (enkel bij schroeven) 
 

Zware objecten zoals wastafels, kleine rekken, … 
Zeer zware objecten zoals verwarmingsketels, 
grote rekken, … 

 

2.2.  Brandveil igheid 

 

Alle componenten in de voorliggende draagstructuur hebben een brandreactie A1 volgens NBN EN 1350101-1. 

 

Een brandweerstand EI 60 is behaald na een laboproef volgens de norm EN 1364-1:2015 en beschreven in een 

classificatierapport volgens de norm EN 13501-2:2016. Dit voor een courante opbouw waarbij het 

binnenwandensysteem is gevuld met 60 mm rotswol (33 kg/m3) en is afgewerkt met een dubbele laag gipsplaat 

12,5 mm dik. Deze laboproef demonstreert dat het binnenwandsysteem een gelijkwaardige invloed heeft op de 
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brandweerstand dan vergelijkbare lichte metalen draagstructuren. Om andere brandweerstand resultaten te 

bekomen is het te prefereren om de afwerkingslagen of de isolatie uit te wisselen conform de resultaten behaald 

met vergelijkbare lichte metalen draagstructuren.  

 

2.3.  Akoestische  eigenschappen 

 

In een standaardconfiguratie is het binnenwandsysteem opgebouwd uit 2 wanden, opgevuld met rotswol, 

glaswol of een andere open wol structuur met hoge akoestische absorptie eigenschappen. Zowel de keuze van 

de wandbekleding als de breedte van de spouw en de opvulling ervan hebben een positieve dan wel negatieve 

impact op de transmissie van geluidsgolven. De draagstructuur van het voorliggende systeem zorgt voor een 

beperkte structurele transmissie doordat het een soepele verbinding vormt tussen de buitenschillen. 

Niettegenstaande zijn de akoestische eigenschappen bij een materiaaldikte van 0,8 mm gelijkwaardig of beter 

dan vergelijkbare licht metalen draagstructuren. Dit effect wordt bereikt door het trillings-absorberend effect 

van de “⅀” vorm van de profielen. Met een dubbele gipsplaat afwerking (vb. Gyproc A) wordt een akoestische 

waarde behaalt van Rw (C,Ctr) 49 (-2; -9) dB.   

 

Onderstaand een tabel met de testresultaten van de meest voorkomende afwerkingsmaterialen: 

Module, 

spouwbreedte 

Isolatie Beplating Rw (C;Ctr) 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 10 mm Clicwall 43 (-4;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 8 mm Spaanplaat + 1 x 10 mm Clicwall 52 (-3;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 2 x 8 mm Spaanplaat + 1 x 10 mm Clicwall 57 (-3;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 12,5 mm Gyproc A 43 (-3; -9) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 2 x 12,5 mm Gyproc A 49 (-2; -9) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 12 mm OSB + 1 x 12,5 mm Gyproc A 51 (-3; -10) dB 

 

3. Uitvoering 

 

Deze systeemoplossing laat snelle en eenvoudige plaatsing toe. In eerste fase bepaalt de plaatser de lijn waarop 

de wand moet komen door middel van een laser of markering. Daarna plaatst hij het C-module aan de start of 

de stoppositie.  De module wordt uitgeregeld volgens de hoogte van het plafond en de respectievelijke hoek en 

vastgeklikt. Tot slot wordt deze module verankert in de omgeving. In een derde fase plaats hij de eerste 

opvulmodule. Aangezien de andere opvulmodules een vaste maat van 60 cm hebben, dient de eerste en laatste 

module als uitvulling. De juiste maat voor de eerste en laatste module dient dan ook in functie daarvan bepaald 

te worden. De eerste module wordt op de juiste afstand geplaatst en vastgeschroefd. Daarna plaatst hij de rest 

van de opvulmodules door de één na de ander in de vorige in te klikken. De laatste opvulmodule wordt 

verbonden met het stopmodule. 

 

De aansluiting met een deur kan de plaatser uitvoeren door ofwel een D-module te integreren tussen 2 I-modules 

of een I-module en een C-module. Het voordeel van het gebruik van een D-module is de flexibele schaalbaarheid 

in de hoogte en breedte. Een alternatief montage principe is de plaatsing van een houten deurmodule, waar dan 

links en rechts verder kan gewerkt worden door te starten met 2 C-modules of 1 C-module wanneer het 

deurmodule aan 1 zijde tegen een vaste wand is opgebouwd. 
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4. Aansluitingen  

 

Het systeem heeft 2 aansluitingsprincipes: tegen (glazen) wanden en deuren.  

 

Voor de aansluiting tegen wanden, zowel glazen als andere types van gebruikte materialen, dient men steeds 

gebruik te maken van het C-module (start/stop). Wanneer een directe aansluiting op de wand niet mogelijk is, 

dient men een op maat gemaakte oplossing te voorzien waar het C-module kan op aansluiten. (cfr. hoger 

beschreven 1.5.) 

 

Voor aansluiting op deuren voorziet het systeem in 2 mogelijke oplossingen. Ofwel maakt men gebruik van de 

D-module oplossing, zoals hoger beschreven. Ofwel plaatst men een op maat gemaakt deurmodule, waarmee 

dan aansluiting kan gemaakt worden met het C-module aan de vrije zijdes van dit deurmodule. 

 

5. Schadeherstelling 

 

Voor schade aan het systeem dienen we een onderscheid te maken tussen schade aan de buitenschil en deze 

aan de draagstructuur. 

 

Wanneer schade optreedt aan de buitenschil kan deze eenvoudig verwijderd worden van de draagstructuur. 

Doordat deze laatste ontworpen is vanuit een circulair concept, kan de nieuwe buitenschil worden aangebracht 

zonder verlies aan intrinsieke kwaliteiten van de draagstructuur. 

 

Wanneer schade optreedt aan de draagstructuur zelf en deze nog niet is gemonteerd, kan dit stuk verwisseld 

worden. Het beschadigde element kan volledige gerecycleerd worden. Wanneer het stuk wel reeds gemonteerd 

is, kan het gedemonteerd en vervangen worden. 

 

6. Herbruikbaarheid en circulair karakter  

 

Het systeem is ontwikkeld om te kunnen demonteren en opnieuw op te bouwen met een zeer beperkt verlies 

aan technische eigenschappen. Dit kan meerdere keren herhaald worden, hierdoor speelt het systeem in op de 

noodzaak van circulaire bouwtoepassingen. Het systeem kan op het einde van zijn levensduur volledig 

gerecycleerd worden. Beide eigenschappen veronderstellen wel een montage en demontage volgens de 

richtlijnen van de fabrikant. 

 

Door de integratie van technische eigenschappen in het systeem, wordt er meer materiaal gebruikt waardoor de 

materiaalkost hoger is. De total cost of ownership is echter substantieel lager dan elk alternatief om 2 redenen: 

vooreerst ligt de plaatsingssnelheid 5 tot 7 keer sneller dan de courante alternatieven. Daarnaast zal bij volgende 

toepassingen de materiaalprijs drastisch dalen doordat de modules worden hergebruikt. 

  

7. Intellectuele eigendom 

 
Het systeem maakt voorwerp uit van zowel Belgische als internationale octrooiaanvragen. 
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