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Plan Effect,  

Innovatie, kwaliteit en maatwerk. Met deze 

kernwaarden voor ogen is Plan Effect door 

Herman van der Ziel opgericht in 1989. 

Met zijn jarenlange ervaring en contacten 

in de branche van systeemwanden, kon 

direct worden gestart met een aantal 

toonaangevende projecten. Mede door 

deze start, kon het bedrijf doorgroeien 

tot waar het nu staat: in de top 5 van 

Nederland.

Met de komst van Marcel van der Ziel,  

de zoon van Herman, in 1997, is de 

tweede generatie toegetreden en kunnen 

wij spreken van een familiebedrijf!  

Na een grondige introductie in de productie, 

voorbereiding, projectleiding en verkoop 

is hij inmiddels algemeen directeur en 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 

van zaken binnen Plan Effect. 

Om de commerciële activiteiten uit te 

bouwen, werd in 2005, Wout van den Brink 

aangetrokken. Met 20 jaar ervaring in 

systeemwanden is hij geen onbekende in 

deze markt! Als commercieel directeur is hij 

verantwoordelijk voor de commerciële 

activiteiten binnen het bedrijf.

 

De laatste jaren werken we hard aan 

innovaties en interne processen. Alle 

PE wandsystemen worden ontworpen

in eigen huis! Zo kunnen wij u de beste 

keuze in systeemwanden bieden. 

In 2007 hebben wij een ultramodern kantoor 

met productieruimte in Gelder malsen 

gebouwd. Dit stelt ons in staat om efficiënter 

dan ooit te werken en u een nog beter 

eindproduct te leveren. 



6



7

   

voor Plan Effect?
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Maar ook onze glaselementen komen  

uit eigen huis. Deze prefabriceren we  

in onze geautomatiseerde glasafdeling 

met glaswasmachine, zodat deze op locatie 

alleen nog maar gemonteerd hoeven te 

worden. Hierdoor garanderen wij altijd 

een levering en montage volgens planning 

‘afspraak is afspraak’. 

eigen fabricage
Plan Effect ontwikkelt en produceert 

alle systeemwanden in eigen huis. Dit is 

een groot voordeel voor u als ontwerper  

of klant. Wij kunnen hierdoor makkelijk 

inspringen op specifieke wensen

of een maatwerk product. Alle wand-

systemen worden uit voorraad 

geproduceerd, mede hierdoor bieden 

Met onze geavanceerde machines 

produceren wij de door u gewenste 

wandsystemen op maat. 
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PE 25 G L A SS - CONCE P T

25 mm U-profi elen, 55 mm kozijn

Enkel gelaagd of gehard veiligheidsglas 10 mm, 12 mm of 16 mm dik

Tot circa 900 mm

Aluminium U-profi el 35 mm hoog

Aluminium U-profi el 35 mm hoog, optioneel 20 mm 

N.v.t.

Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd

33 dB t/m 38 dB

Geen

PE
25
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PE25 Glass-Concept

 
 Wanddikte 25mm

 Minimalistische uitstraling

aluminium U-profielen 

  Uniek slank deurkozijn uit één

 Geschikt voor 10mm, 12mm en  

 16mm dik glas

  Diverse mogelijkheden t.b.v. de verticale 

glaskoppeling tussen glaspanelen

 Optie: gesloten paneel
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DVP
 / PE25 Glass-Concept / PE100 V-Line
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U N IVE R SAL 

M USIC G ROU P
 / PE25 Glass-Concept / PE100 V-Line
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R DM CAMPUS
 / PE25 Glass-Concept / PE100 V-Line
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ECCO
 / PE25 Glass-Concept / PE100 V-Line
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ATLAS AR E NA
/ PE25 Glass-Concept / PE100 V-Line
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HOGAN LOVE LLS
 / PE25 Glass-Concept / PE100 V-Line
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PE
70

PE70 GLASS-LINE

70 mm

Enkel gelaagd of gehard veiligheidsglas 10 mm, 12 mm of 16 mm dik

Tot circa 900 mm

Aluminium inclusief geïntegreerde decoratie rail

Aluminium terugliggend

N.v.t.

Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd

33 dB t/m 38 dB

Geen
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PE70 Glass-Line

 Wanddikte 70mm

 Architectonische uitstraling 

 Geschikt voor 10mm, 12mm en  

 16mm dik glas

  Diverse mogelijkheden t.b.v. de verticale 

glaskoppeling tussen glaspanelen

 Optie: gesloten paneel 
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EVE RSH E DS FAASE N

 / PE70 Glass-Line / PE100 V-Line
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KBC
 / PE70 Glass-Line / PE100 V-Line
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I N LITE
 / PE70Glass-Line / PE100 V-Line
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AN N EXU M
 / PE70 Glass-Line / PE100 V-Line
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EVO
 / PE70 Glass-Line / PE100 V-Line
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PE
70

PE70 LIGHT 

70 mm

Monobloc cassette voorzien van enkel glas met een dikte van 4 t/m 6 mm. Optioneel 10 mm paneel  

Aluminium klikprofi el, breedte 28 mm / 0-voeg 

Zowel verticale als horizontale elementen variabel tot circa 1.200 mm

Aluminium inclusief geïntegreerde decoratie rail

Aluminium terugliggend. Optioneel 20 mm en 35 mm hoge rechte plint

N.v.t.

Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd

29 dB t/m 31 dB

Geen
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PE70 Light

 Wanddikte 70mm

 Design voor een gunstige prijs 

profielen 

 Opgebouwd uit geprefabriceerde   

 cassettes voorzien van enkele beglazing

uniek minimalistisch kliksysteem en 0-voeg

  De glazen panelen zijn omvat in verzonken 

transparante glasbiezen 

 Horizontale meervlaksverdeling mogelijk 

 Optioneel leverbaar met een lage plint 

 in combinatie met PE-25 Glass-Concept
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TRAVE L TR E N D

 / PE70 Light 2-vlaks / PE100 Basic
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DASSAU LT
/ PE70 Light / PE100 Basic
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CI NOP
 / PE70 Light / PE100 Basic
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SYNCFORCE
 / PE70 Light / PE100 V-Line
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SANTAN DE R
 / PE70 Light / PE100 Basic
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PE
100

PE100 MONOBLOC

100 mm

Cassettes, te voorzien van dubbel glas / gips / spaanplaat etc.

Aluminium klikprofi el, breedte 30 mm

Verticale elementen tot circa 900 mm

Standaard tot 3.500 mm, hoger in overleg

Aluminium, met geïntegreerde decoratie rail

Aluminium terugliggend. Optioneel 20 mm en 35 mm hoge rechte plint

Met glas uitgevoerd: geen isolatie

Bij gesloten uitvoering: 45 mm steenwol, persing 37 kg/m3

Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd

33 dB t/m 42 dB

Geen
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PE100 Monobloc

 Wanddikte 100mm

  Hoge dB waarde

  Basisframe met 1mm dikke sendzimir 

   verzinkte stalen telescoopstijlen

  Opgebouwd uit geprefabriceerde cassettes 

voorzien van dubbele beglazing

 Slanke profilering met 0-voeg

  De glazen panelen zijn omvat in verzonken 

transparante glasbiezen

 Optioneel leverbaar met een lage plint 

 in combinatie met PE-25 Glass-Concept
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I LSE M E DIA

 / PE100 Monobloc 4-vlaks
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 / PE70 Glass-Line
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T- SYSTE MS

 / PE100 Monobloc 3-vlaks / PE100 V-Line
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E U ROFI B E R
 / PE100 Monobloc 4-vlaks vrijstaand / geïntegreerde kasten
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SAB IC
 / PE100 Monobloc 2-vlaks / PE100 V-Line
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SE RVEX
 / PE100 Monobloc 4-vlaks / PE100 V-Line
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MAXXI U M
 / PE100 Monobloc / PE100 V-Line
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E- OFF ICE
 / PE100 Monobloc 5-vlaks / PE100 V-Line
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M E IJ E RS
 / PE100 Monobloc 4-vlaks / PE100 V-Line
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MAXE DA
PE100 Monobloc / PE100 V-Line
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PE
100

PE100 V-LINE

Standaard 100 mm, 70 mm optioneel

Gemelamineerde spaanplaat

0-voeg (V-Line)

900 / 1.200 mm

Standaard tot 3.500 mm hoger in overleg

Aluminium, met geïntegreerde decoratie rail

Aluminium terugliggend. Optioneel 20 mm en 35 mm hoge rechte plint

40 / 45 / 60mm steenwol, persing 37 kg/m2

Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd

44, 45, 48, 51 dB

Geen
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PE100 V-line

 Wanddikte 100mm (70mm als special mogelijk)

 Een strakke gesloten wand

  Basisframe met 1mm dikke sendzimir verzinkte 

stalen telescoopstijlen

 Standaard beplating: gemelamineerde 

 PEFC spaanplaat 

  Optionele beplating fineer, HPL, magnetisch 

whiteboard paneel

 Optionele plaatbewerkingen naar wens: 

 horizontale groef, meervlaks panelen

 Unieke blinde bevestiging met 0-voeg (V-Line)

 Per paneel demontabel

 Optioneel leverbaar met lage plint in combinatie  

 met PE-25 Glass-Concept
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DVDI
 / PE100 V-Line / PE 25 Glass-Concept
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GG D
 / PE100 V-Line perfo / PE100 Monobloc
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HOGAN LOVE LLS
 / PE100 V-Line fineer / PE 25 Glass-Concept
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ATLAS AR E NA
 / PE100 V-Line
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EVO
 / PE100 V-Line met horizontale belijning / PE70 Glass-Line
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PE
100

PE100 METAL

Standaard 100 mm, 70 mm optioneel

Gepoedercoate staalplaat

0-voeg (V-Line)

900 / 1.200 mm

Standaard tot 3.500 mm hoger in overleg

Aluminium, met geïntegreerde decoratie rail

Aluminium terugliggend. Optioneel 20 mm en 35 mm hoge rechte plint

90 mm of 60 mm minerlae wol

Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd

47 dB

Geen
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 Wanddikte 100mm (70mm als special mogelijk)

 Hoogwaardige kwaliteit

 Wandpanelen uitgevoerd in gelakt staal

 Panelen leverbaar in elke RAL kleur

 Unieke blinde bevestiging met 0-voeg

 Paneelkleur in alle gewenste Ral kleuren

  Optioneel leverbaar met een lage plint in combinatie 

met PE-25 Glass-Concept

PE100 Metal
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NOORTSE BOSCH

 / PE100 Metal / PE100 Monobloc
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VN U M E DIA
 / PE100 Metal / PE25 Glass-Concept
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PE
100

PE100 BASIC

Standaard 100 mm, 70 mm optioneel

Gipsvinyl of gemelamineerde spaanplaat

Aluminium klikprofi el breedte 30 mm

1.200 mm

Standaard tot 3.500 mm, hoger in overleg

Aluminium, met geïntegreerde decoratie rail

Aluminium terugliggend. Optioneel 20 mm en 35 mm hoge rechte plint

45 mm steenwol, persing 37 kg/m2

Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.

45, 47 en 49 dB

30 minuten (optie)
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 Wanddikte 70mm en 100mm

 Een gesloten wand voor een gunstige prijs

  Basisframe met 1mm dikke sendzimir verzinkte 

stalen telescoopstijlen

  Standaard wandpanelen: stootvaste gipskartonplaat 

 Optionele beplating: gemelamineerde spaanplaat

 Verticale naadafwerking tussen panelen met 

 aluminium platstrip

 Optioneel: gipsplaat met afgesmeerde naden  

 t.b.v. sauswerk of behang

 Per paneel demontabel

 Optioneel leverbaar met een lage plint 

 in combinatie met PE-25 Glass-Concept

 

PE100 Basic 
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CI NOP
 / PE100 Basic
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CNV
 / PE100 Basic
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TRAVE L TR E N D
 / PE100 Basic
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Specials

 Plakfolie: gematteerd, translucent, monochrome, 

 full colour, uitgesneden tekst, etc.

 Zeefdruk op glas of gesloten panelen

 Gekleurd glas

 Door en door helder glas (tip)

 Geïntegreerde kasten

 Gesegmenteerde wanden

 Gefineerde panelen en/of deuren 

 Geperforeerde akoestische wandpanelen

 (geïntegreerd) magnetisch whiteboard paneel

 (geïntegreerd) glazen whiteboard paneel

 Ophangsysteem aan de schilderijrail van de systeemwand
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COM WON E N

 / PE100 Monobloc met glazen hoek en akoestische bekleding
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ROUTE IT
 / PE100 Metalstud / PE100 Monobloc
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CB R ICHAR D E LLIS

 / PE 25 Glass-Concept / glazen schuifdeuren
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M N SE RVICES
 / PE70 Glass-Line / PE100 Monobloc / poortjes / kasten / taatsdeur
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PE100 Monobloc met wengé lat

SPECIALS

PE100 Basic 
beplakt met natuursteen
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PE100 Monobloc / 
dubbele kaderdeur

PE70 Glass-Line / 
geïntegreerde kast

PE70 Glass-Line / 
geïntegreerde kast

PE25 Glass-Concept / 
geluidsabsorberende bekleding
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Het offertetraject 

U heeft het gemak van één ervaren contact-

persoon tijdens het offertetraject, die u ook 

op technisch gebied adviseert.

Voorbereiding 

Na de opdrachtbevestiging stellen wij voor  

u een projectteam samen, dit team bestaat 

uit een tekenaar, werkvoorbereider en 

projectleider. De projectleider is vanaf 

opdrachtverstrekking tot en met de nazorg 

verantwoordelijk voor de organisatie van  

het gehele traject. De werkvoorbereider 

ondersteunt de projectleider en vervangt 

hem bij eventuele afwezigheid. Zo bent  

u altijd verzekerd van continuïteit op uw 

project.

Uitvoering

De planning wordt tot in detail met u 

besproken. Daarvoor geldt: afspraak is 

afspraak! De producten worden zo veel 

mogelijk prefab op het project geleverd. 

Project 
Dit verkort de montagetijd en verhoogt de 

kwaliteit. Alle producten worden in eigen 

huis vervaardigd. Indien het werk op een 

verdieping wordt uitgevoerd, werken wij 

met vaste losploegen, afhankelijk van de 

hoeveelheid materialen. Zo kunnen de 

monteurs snel aan de slag en is de bouwtijd 

korter. Plan Effect werkt met een vaste 

groep ervaren monteurs, die hun kwaliteit 

al vele jaren bewezen hebben.  

Zij beschikken over de juiste certifice ringen, 

het juiste gereedschap en staan garant voor 

een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. 

Service en After Sales

Plan Effect streeft naar een langdurige 

relatie. Naarmate uw bedrijf zich ontwikkelt, 

wilt u de inrichting wellicht in de toekomst 

aanpassen. Ook daar zijn wij op ingericht, 

met onze serviceafdeling adviseren wij u 

graag over de mogelijk heden om de Plan 

Effect systeemwanden op een economische 

manier te hergebruiken. 
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Voor een 
Wij realiseren ons dat wij kunnen bij dragen 

aan een beter milieu door ervoor te zorgen 

dat onze productie processen en materialen 

het milieu zo min mogelijk belasten. 

Wij hebben een aantal maat regelen 

genomen waarmee wij onze milieudoel-

stellingen willen bereiken. 

Het materiaal van onze systeemwanden

Onze systeemwanden bestaan uit een 

aluminium kader en stalen stijlen. Ze worden 

voorzien van glas, spaanplaat, gipspanelen 

of stalen panelen. Soms verwerken wij een 

afwijkend materiaal in de wand, afhankelijk 

van uw wens. Gesloten systeemwanden 

hebben minerale wol in de spouw. 

Bij HPL deuren is de opbouw per deuren-

fabrikant verschillend. De kern van een HPL 

deur bestaat hoofdzakelijk uit spaan plaat of 

circa 50% gemaakt van gerecycled materiaal. 

Het gebruikte staal is 100% te recyclen.

van gerecycled materiaal. Het produceren, 

verwerken en transporteren van aluminium 

vergt veel minder energie dan bij staal.

Al het zaagafval uit onze fabriek wordt voor 

100% gerecycled. Het gebruikte aluminium 

in projecten is 100% te recyclen. Om 

aluminium te recyclen is maar 5% energie 

benodigd ten opzichte van nieuw te produ-

ceren aluminium. Aluminium scoort zeer 

hoog in de CRADLE to CRADLE life cycle.

lakproces. Het TGIC-vrije polyester poeder 

is een droge lak zonder oplos middelen. 

De pigmenten zijn vrij van zware metalen 

zoals lood, cadmium, zink, enz. 

van gerecycled materiaal. Het gebruikte 

glas, inclusief gelaagd en gehard, is 100% 

te recyclen. Tegen woor dig geldt er een 

energietoeslag bij aan schaf van glas. 

Van deze opbrengst wordt de totale 

recycling keten gefinancierd.  Al het restglas 

uit onze fabriek wordt 100% gerecycled 

via dit recycling systeem. 

van gerecycled materiaal. Rockwool is

100% te recyclen. 

gerecycled materiaal. Het percentage 

gerecycled materiaal in nieuwe gipsplaten 

neemt toe omdat er sinds korte tijd een 

recyclingsysteem in gebruik is genomen 

in Nederland. Gipsplaten zijn nu 100% te 

recyclen. 
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gemaakt van gerecycled materiaal. Spaan-

plaatafval wordt voor het grootste deel 

verwerkt tot brandstof in energie centrales. 

Plan Effect werkt met PEFC hout.

clips en schroeven worden gescheiden door 

de afvalinzamelaar en vervolgens geheel 

gerecycled. 

Plan Effect voert een onderzoeksprogramma 

uit om te onderzoeken welke materialen  

de laagste energiebelasting leveren bij  

de productie van systeemwanden. 

Afval verwerking

Wij hebben te maken met de volgende 

afvalstromen: monofolie, papier/karton, glas, 

aluminium en restafval. Plan Effect heeft een 

contract met SITA Recycling Services voor 

de inzameling en verwerking van alle afval-

stromen dat als volgt verloopt.

via de SITA op- en overslag vervoerd naar de 

sorteerinstallatie in Rotterdam. De sorteer-

installatie voor bouw- en sloopafval scheidt 

alle componenten in monostromen waarna 

ze worden gerecycled. Een klein percentage 

wordt in de SITA afvalenergie centrale in 

Coevorden verbrand met terugwinning van 

energie. Deze afvalen er gie centrale is de 

modernste van Europa.

gescheiden in waarna het wordt verbrand in 

de afvalenergiecentrale in Coevorden met 

terugwinning van energie.

den ingezameld en gerecycled door SITA. 

wordt het aluminium afval direct terugge-

nomen en gerecycled door de fabrikant.

 

Plan Effect een contract met stichting glas 

recycling. Wij verzamelen het glas in een 

speciale glasafvalcontainer bij de fabriek 

waarna het gerecycled wordt. 

 

voor het 100% C0² neutraal afvoeren van al 

het afval, zowel afkomstig van bouw locaties 

als van kantoor en productie.

De monteurs van Plan Effect wonen ver-

spreid in Nederland. Wij verdelen opdrach ten 

zo veel mogelijk op basis van de kortste 

reisafstand voor deze monteurs. Wij besteden 

combineert ritten en werkt hierdoor efficiënter 

en dus ook milieu vriendelijker. De vervoerder 

voldoet aan de actuele Nederlandse milieu-

normen. 

Verder hebben wij een reeks energie bespa  -

rende maatregelen doorgevoerd om onze 

huisvesting milieuvriendelijk te maken. 
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SPECIFICATIES PE100 WANDSYSTEMEN

Standaard 100 mm,  

70 mm optioneel

Standaard 100 mm,  

70 mm optioneel

Standaard 100 mm,  

70 mm optioneel

100 mm

Gips, gipsvinyl of 

gemelamineerde spaanplaat

Gemelamineerde spaanplaat Gepoedercoate staalplaat Cassettes voorzien van dubbel 

glas / gips / spaanplaat etc.

Aluminium klikprofiel,

breedte 30 mm

0-voeg (V-Line) 0-voeg (V-Line) Aluminium klikprofiel,

breedte 30 mm

1.200 mm 900 / 1.200 mm 900 / 1.200 mm Verticale elementen tot circa 

900 mm

Standaard tot 3.500 mm, 

hoger in overleg

Standaard tot 3.500 mm,  

hoger in overleg

Standaard tot 3.500 mm, hoger 

in overleg

Standaard tot 3.500 mm, hoger 

in overleg

poedercoating poedercoating poedercoating poedercoating

Aluminium, met geïntegreerde 

decoratie rail

Aluminium, met geïntegreerde 

decoratie rail

Aluminium, met geïntegreerde 

decoratie rail

Aluminium, met geïntegreerde 

decoratie rail

Aluminium terugliggend.

Optioneel 20 mm en 35 mm 

hoge rechte plint

Aluminium terugliggend. 

Optioneel 20 mm en 35 mm 

hoge rechte plint

Aluminium terugliggend. 

Optioneel 20 mm en 35 mm 

hoge rechte plint

Aluminium terugliggend. 

Optioneel 20 mm en 35 mm 

hoge rechte plint

45 mm steenwol, 

persing 37 kg/m2

40 / 45 / 60 mm steenwol, 

persing 37 kg/m2

60 / 90 mm steenwol,  

persing 37 kg/m2

Met glas uitgevoerd: geen 

isolatie.

Bij gesloten uitvoering: 45 mm 

steenwol, persing 37 kg/m3.

Haaks aluminium deurkozijn, 

geschikt voor stompe HPL, 

volglas en aluminium 

kaderdeuren

Haaks aluminium deurkozijn, 

geschikt voor stompe HPL, 

volglas en aluminium 

kaderdeuren

Haaks aluminium deurkozijn, 

geschikt voor stompe HPL, 

volglas en aluminium 

kaderdeuren

Haaks aluminium deurkozijn, 

geschikt voor stompe HPL, 

volglas en aluminium 

kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic 

RAL 9006 30% glans. Blank 

geanodiseerd.

Wit 90% glans. Grijs metallic 

RAL 9006 30% glans. Blank 

geanodiseerd.

Wit 90% glans. Grijs metallic 

RAL 9006 30% glans. Blank 

geanodiseerd.

Wit 90% glans. Grijs metallic 

RAL 9006 30% glans. Blank 

geanodiseerd.

45, 47 en 49 dB 44, 45, 48, 51 dB 47 dB 33 t/m 42 dB

30 minuten (optie) Geen Geen Geen
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SPECIFICATIES PE ENKELGLAS WANDSYSTEMEN

70 mm 70 mm 25 mm brede U-profielen,

55 mm kozijn

Monobloc cassette voorzien 

van enkel glas met een dikte 

van 4 t/m 6 mm. Optioneel 

10 mm paneel 

Enkel gelaagd of gehard 

veiligheidsglas, 

10 mm, 12 mm of 16mm dik  

Enkel gelaagd of gehard 

veiligheidsglas, 

10 mm, 12 mm of 16mm dik  

Aluminium klikprofiel, breedte 

28 mm / o-voeg glaspanelen glaspanelen

Zowel verticale als horizontale 

elementen variabel tot circa 

1.200 mm

Tot circa 900 mm Tot circa 900 mm

poedercoating. poedercoating. poedercoating.

Aluminium inclusief 

geïntegreerde decoratie rail geïntegreerde decoratie rail

Aluminium U-profiel 35 mm 

hoog

Aluminium terugliggend. 

Optioneel 20 mm en 35 mm 

hoge rechte plint

Aluminium terugliggend. Aluminium U-profiel 35 mm 

hoog, optioneel 20 mm hoog

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Haaks aluminium deurkozijn, 

geschikt voor stompe HPL, 

volglas en aluminium 

kaderdeuren

Haaks aluminium deurkozijn, 

geschikt voor stompe HPL, 

volglas en aluminium 

kaderdeuren

Haaks aluminium deurkozijn, 

geschikt voor stompe HPL, 

volglas en aluminium 

kaderdeuren

Wit 90% glans. Grijs metallic 

RAL 9006 30% glans. Blank 

geanodiseerd.

Wit 90% glans. Grijs metallic 

RAL 9006 30% glans. Blank 

geanodiseerd.

Wit 90% glans. Grijs metallic 

RAL 9006 30% glans. Blank 

geanodiseerd.

29 dB t/m 31 dB 33 dB t/m 38 dB 33 dB t/m 38 dB

Geen Geen Geen
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Bouwfonds Ontwikkeling - Haarlem, Braak Accountants - Tiel, Brush HMA, Buongiorno, Cal Consult, CB Richard Ellis - Amsterdam, CCV, Choco support, 

Diepenhorst de Vos en Partners, European Business Centre, Ecabo, Ecco, Eigen Haard - Amsterdam, Ekris - Arnhem / Utrecht / Veenendaal, EMI Music 

 

Houten / Rotterdam, GouwIT, Grayvis Logistics, Greenery - Zaltbommel, Hak+Baak, Henry Schein - Almere, Holland Financial Centre, Hogeschool Utrecht, Hyves, 

 

Flierbosdreef, Pré Pain, Prime Technology Ventures - Amsterdam, Productschap Vis, Projectbureau Stadhavens Rotterdam, Pincode Telenet International, QlikView 

Refresco - Rotterdam, Regio College Zaandam, Rijkswaterstaat - Haarlem / Utrecht, Rotterdam Port Promotion Council, Sabic - Amsterdam, Scan Serv, Stichting 

 

Amsterdam, Ubs Capital, Ultimum, Unirobe Meeùs Groep - Rotterdam, United Lowlands, Universal Media - Amsterdam, Valor Consulting - Den Bosch, 
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Systeemwanden Plan Effect b.v.

Postbus 239

4190 CE Geldermalsen

Industrieterrein Hondsgemet

De Elzenhof 11

4191 PA Geldermalsen

T 0345 587 000

F 0345 587 001

www.planeffect.nl

Concept en Ontwerp: Opera Graphic Design

Fotografie: Joke en Joris van Hamond

Drukwerk op FCS papier en CO2 neutraal

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net


